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యుంపభారతి పరిచయం 

ఉత్తమ సాహిత్యాధ్యయనం వల్ల సమ్మగత చేకూరుతుంది. సమాజంలో 

సామరస్యం పెంపొందుతుంది. ఉత్తమ భావ |పసంణానికి పుస్తకాలు చక్కని 

సాధనాలు. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి పుస్తకాలను అందించే 

(పయత్నానికి యువభారతి పూనుకొని, కడచిన ఇరవై ఏళ్ళుగా వాతకొత్తల 

మేలు కలయికను (పాతపడికగా పెట్టుకొని నూరు పుస్తకాలను |పచురీంచింది, 

ఉపన్యాస మంజరి కార్యక మాలను, సదస్సులను నిర్వహించింది. 

సహృదయుల సహకారంతో, పుస్తకాల అమ్మకంవల్ర వస్తున్న (దవ్యంతో, 

పుస్తకాలను (ప్రచురిస్తూ, తక్కు_వ వెలకు ఎక్కువ విలువవున్న నాహత్యాన్ని 

అందించడానికి యువభారతి ఉచ్యమిస్తున్నది. ఉత్తమ సాహిత్య |ప్రచారాన్ని 

ధ్యేయంగా పెట్టుకొని, (ప్రచురణలను వెలువరిస్తున్న దే కాని మా సంస్థ వ్యాపార 

సంస్థ కాదు. 

భారత దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నాసరే యువభారతి నిర్వహిస్తున్న సాహిత్యో 

ద్యమంలో పాలుపంచుకొనేందుకు (పారంభింపబడిన సాహితీ మిత పథకంలో 

8500 మంది సభ్యులుగా చేరి (పణాళికను విజయవంతం చేసినారు. యువభారతి 

భవిష్యన్నిర్మాణంలో సహకరించేందుకు (పారంభింపబడిన సభ్యత్వపథకాలలో 

భారతీ మితులుగా 1000 మంది, భారతీ భూవషణులుగా 125 మండి చేరారు. 

Mt PU A ళు 
సహృదయుల సహకారాన్ని అర్థిస్తూ_ 

హైదరాబాదు డా॥ ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి 

అక్టోబర్ 15, 1984 అధ్యక్షులు 

యువభారతి. 



మూ మాట 

[ప్రయోగ కౌశలంలోనూ, సాపిళ్య గౌరవంలోనూ తెల్లుగునాట నిన్నటి 

తరంలో సర్వ]పజల అదరణాన్ని పొందిన నాటకాలు అనేకం. వాటిలో ఒక 

పదింటిని మేము ఎంపికచేసి, వాటిపై విద్వాంసులచేత (ప్రసంగాలు చేయించి, 

ఆ ప్రసంగ పాఠాలను “దశరూపక సందర్శనం'' అనే పుస్తకంగా మలచి 

పాఠక లోకానికి ఆందించగలుగుతున్నా ము. 

1982 లో (పతిమాసం మొదటి ఆదివారం యువభారతి సమాలోచన 

కొర్యక్ర మం నిర్వహించింది. ఒక్కౌాక్క_ మాసంలో ఒక్కొక్క నాటకంపై 

ఉపన్యాస సభను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పుస్తకం ఆ సమాలోచన కార్య కమాలకు 

ఆక్షరరూపం. 

మేము నాటకాలను ఎంపిక చేస్తున్నప్పుడు అవి మౌలికమై ఉండాలనీ, 

అందరి మన్ననలకు ప్మాతమై ఉండాలనీ, సాహిత్యపు విలువలను దృష్టిలో 

ఉంచుకొని పరిశీలిస్తే సంస్కృత నాటకాల్లోనే కాదు- (పపంచ (ప్రసిద్ధమైన 
ఏ నాటకానికైనా తీసిపోని సర్వలక్షణ లక్షితమైన రూపకాలుగా వుండాలని 
భావించాం. 1982 లో యువభారతి ఆరు సంస్కృత నాటకాలపై ఉపన్యా 

సాలను ఏర్పాటు చేసి, “సంస్కృత సాహితీ లహరి” గా ఆ ఉపన్యాసాలకు 

పు స్తకరూపం కల్పించి అందించగలిగింది. 

"నాటకం చదవనిదే ఏ భావలోనై నా- ముఖ్యంగా భారతీయ. భాషలలో 
సాహిత్యాధ్యయనం పూ_ర్తిగాదు. 

ఒక మహాకవి బహుముఖీన వ్యక్తిత్వం నాటకంలో బహిర్గత మైనట్టుగా 
మరే (ప్రక్రియలోను బహిర్గతం కాదు. 

(1) క్రీ శే, ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారి “విషాద సారంగధరం” పై 

డా॥ పి. యన్. ఆర్. అప్పారావు గారు, 

(2) క్రీశే, వేదం వేంకటరాయ శాన్ర్రీగారి “పతాపరుద్రీయం'' 

డా॥ వి.విియల్. నరసింహారావు గారు, 

(8) కీ.శే. శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి కాస్త్రిగారి “బొబ్బిలి యుద్ధం” పై 
డా॥ అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ గారు, 

[ey 



(4) కీ.శే. చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహంగారి ““గయోపాఖథ్యానం”' పై 

డా॥ ముక్తేవి భారతి గారు, 

(5) కీ.శే పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావుగారి ““పాదుకా పట్టాభిషేకం” పై 
డా॥ ముదిగొండ వీరభ[ద శాన్ర్రీ గారు, 

(7) క్రీ,శే. గురజాడ అప్పారావుగారి “కన్యాశుల్కం” పై 

డా॥ ఓగేటి అచ్యుత రామశాన్రి గారు, 

(7). కీ.శే. తిరుపతి వేంకట కవుల “పాండవోద్యోగ విజయం” పై 
డా॥ దివాకర్ల వేంకటావధాని గారు, 

8) క్రీ ఫే, బలిజేపల్లి లక్ష్మీ కాంతంగారి “సత్యహరిశ్చం|దీయం"' పై 

శ్రీ గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారు, 

(9) క్రీ.శే, మహాకవి కాళ్ళకూరి నారాయణరావుగారి “వరవిక్రయం పై 

(శ్రీ పి. రాజారామదాస్ గారు, 

(10) కీ.శే. విశ్యనాథ సత్యనారాయణగారి “నర్తనశాల” పై 

డా॥ జి. వి. సుబహ్మణ్యం గారు, 

(పసంగించి, (ప్రగంగ పాఠాలను మాకు అందించి, (పచురించుకొనే 

అవకాశం కల్పించి మమ్మల్ని కృత జ్ఞతాబద్ధులను చేసిన విద్వాంసులందరికీ 

మా అభివందన పరంపరలు. 

ఈ పుస్తకానికి విలువైన పీఠికశను సమకూర్చి మరింత పఠనీయంగా 

తీర్చిదిద్దిన మా యువభారతి (పచురణల [పధాన సంపాదకులు డా॥ బి. వి, 

సు[బహ్మ ణ్యం గారికి కృత జ్ఞతాపూర్యక అభివాదములు. 

(ప్రచురణ పూర్వ విరాళాలిచ్చి మాతో సహకరి.చిన సహృదయులకు 

న్యవాదాలు. ఈ ఉపన్యాస సభలను ఏర్పాటుచేసుకొనేందుకు సర్వవిధాలొ 

మాకు తోడ్పడిన శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆం ధభాషానిలయ నిర్వాహకు౯కు, 

విశేషించి శ్రీ యమ్ యల్. నరసి:హారావుగారికి మా నమస్సులు. 

మేము చేపట్టిన ఈ కార్య్యకమానికి సముచిత ఉత్సాహమే లభించింది. 

ఈ [పోత్సాహం ఉత్సాహ :గా యువభారతి ముందుకు సాగుతుంది. 

హైదరాబాద్ ఇరివెంటి కృష్టమూరర్థి 

అక్టోబర్ 15, 1984, అధ్యక్షులు, యువభారతి. 



సాహిత్యాన్ని వీలున్నంత ఎక్కువ మందికి 

అందించి, సమాజంలో మంచిని పెంపొందించాలనే 

సత్సంకల్పముతో యువభారతి స్థాపించబడింది. 

యువభారతితో అందరూ సాహితీ బాంధవ్యాన్ని 

పటిష్టం చేసుకొనాలనే ఉద్దేశ్యంతో “భారతీ మిత” 

సభ్యత్వ పథకాన్ని చేపట్టింది. 

యువభారతి భారతీమ్మిత పథకం;- 

(పతి సంవత్సరం రూ॥ 10/- చందా చెల్లించి 

సాహితీ మి తులుగా పరిగణి.చబడే కంటే, ఒకే 

సారి *నూట పదహార్దు” అందించి శాశ్యత సభ్యు 

లుగా చేరి యావజ్జీవితం యువభారతి నుండి సదు 

పాయాలను అందుకోగలరనే ఉద్దేశ్యంతో రూపొం 

డించబడినదే “భారతీ మిత్ర” సభ్యత్వ పథకం. 

భారతీ మ్మితులు కావాలంటే := 

* కేవలం రూ॥ 116/-లు చెల్పించటంతో మీరు శాశ్వతంగా యువభారతి 

“భారతీ మ్మితులు”గా పరిగణించబడతారు. పై మొత్తాన్ని ఒకేసారి 

చెల్లిస్తే మంచిది. 

* ఒకేసారి రూ॥ 116/-లు చెల్లించక పోతే మొడటి వాయిదాగా రూ॥ 

16/-లు చెల్లించి మిగిలిన మొత్తాన్ని నెలకు రూ॥ 10/-ల చొ॥న పది 

సమాన వాయిదాలలో చెల్లించవచ్చు. 

* మొదటి వాయిదా రూ॥ 16/-లు చెల్లించగానే మీకు “భారతీ మి క్” 

సభ్యత్వ సంఖ్య కేటాయించబడుతుంది. యువభారతి (పచురణలనుండి 

మీరు ఎన్నుకొన్న రూ॥ 12/-5 విలువగల పుస్తకాలను అందుకుంటారు. 

* మొత్తం రూ॥ 116/-లు చెల్లించిన వారు మాతమే యువభారతి 

“భారతీ మ్మితులు”గా పరిగణింపబడతారు. 

“ a 2g “i పూర్తి సభ్యత్వం -ల్లించి భారతీ మితులయితే మీకు : 

* “భారతీమి[త” గుర్తింపు కార్డు అంద జేయబడుతుంది. 

* (పతి సంవత్సరము రూ॥ 12/ ల విలువగల యువభారతి (పచురణలు 

((పచురజలపై పేర్కొన్న వెం [పకారం) జీవిత పర్యంతం ఆఎదజేయ 

బడతాయి. 
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గమనికః "పుస్తకాలు పోస్టులో పొందగోరే మిత్రులకు రూ॥ 19/- విలువగలో' 

పుస్తకాలను పోన్లే సప మేరకు అంటే దాదాపు రు. 2-00 లకు వి.పి.పి లో 

పంపించడం జరుగుతుంది మితులు ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించి తమ భారతీ 

మ్మిత. సభ్యత్వ పుస్తకాలను విడిపించుకో మనవి. పుస్తకాలు మ్మితులకు 

భ|దంగా చేరేందుకు వీలుగా ఈ చిన్న మార్పు చేయడం-.జరిగింది. 

స్థానికేతరులై న భారతీమ్మితులు దీనిని గమనించి సహకరించ పార్థన. 

యువభారతి (పచురణల నన్నింటినీ 80% మినహాయింపుతో మీ సొంతం 

చేసుకొనే సదుపాయాన్ని కాశ్వతంగా పొందవచ్చు. పోసేజీ ఆదనం 
అని గమనించండి. 

“భారతీ భూషణ” సభ్యత్వ పథకం 

పదాన్యులయిన సాహితీ బంధువులు తమ 

సహాయ సహకారాలను పెద్ద మొత్తంలో ఆందించి 

యువభారతి కార్యక మాలకు ఊపిరిని, ఉత్సాహాన్ని 

అందించి, (ప్రోత్సహించేందుకు యువభారతి “భారతీ 

భూషణ” పథకాన్ని (ప్రారంభించింది. 

భారతీ భూషణులు కావాలంటే ! 

రూ॥ 1.1168/-ల గాని అంతకు మించిగాని, మొత్తాన్ని ఒకేసారి, లేక 

పది సమాన వాయిదాలలో ఆందించినవారిని “భారతీ భూషణులు"గా సమాద 

రిస్తుంది 

“పెద్ద మొ త్తంలో విరాళ మిచ్చిన “భారతీభూషణులికు 

* సభ్యత్వం పూర్తిగా చెల్లించిన వెంటనే “భారతీ భూషణ” గుర్తింపు 

ఫలకం అంద జేయబడుతుంది 

* యువభారతి కార్యక్రమాల గురించి ఆన్ని వివరాలూ ఎప్పటికప్పుడు 

తెలియ జేయడం జరుగుతు ది. 

* యువభారతి వెలువరించే ఆన్ని [ప్రచురణలనూ, భారతదేశంలో ఎక్కడ 

ఉన్నా సరే, శాశ్వతంగా, ఉచితంగా అందించడం ఉరుగుత్తు ఎది. 

గమనిక: విదేశాలలో ఉండే భారతీ భూషణులు పోస్టు ఖర్చులు తామే 

భరించాలి. 
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6 యవభారతి ఉపన్యాస కార్యక్రమాలలో మీరు ప్రత్యేక అవ్యూనితులుగ్గా 

పాల్గొనవచ్చును. 

మా స్నేహాహ్వానాన్ని స్వీకరించండి! భారతీ మిత్రులుగా, భారతీ భూషణు 

“లుగా చేరండి! యువభారతి సుస్థిర భవిష్యత్ కార్యకమాలకు మీ 

చేయూత నందించండి. / . 

వివఠాలకు : 

యువభారతి కొర్దాలంయయం 
ఆంధ్ర సాదస్త్వత వరివత్ భవనముజు 
=తిలక్ రోడ్, హైదారాబాధు-500 00! 

లెదా 

కరా నేంన్క్రతిక సం 
5 కింప్వే, aD జ 

*7పట్టూకా ఠవళిందుకునీ ప్రున్నే 
జీడీ తదా 
కటి, పుయత్మీందు ఎంద 
మము సభకు. 

ea fa, 

శోకస్థాన సహస్రాణి హర్షస్థాన శతానిచ 

దివసే దివసే మూఢ మావిళంతి న ఫండితం 



భావాదర్శం 

“కావ్యేషు నాటకం రమ్యమ్” అని లాక్షణికో క్తి. కావ్యాలలో నాటకం 

కమనీయమైనదనీ, రమింపదగినదనీ ఆ వాక్యానికి ఆర్థం. శబ్దార్థ |పధానమైన 

(శవ్యకావ్యంలో సహృదయుడు శబ్దశ_క్తివలన |పతీయమాన మయ్యే ఆర్థాన్ని 

భావించి, పాత్రలను భావనాళ క్రితో మనోరంగం మీద (పత్యక్షీ కరింప చేసికొని, 

వాని రసభావాలను అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి. నాటకం [పత్యక్ష దృశ్యమానం 

కావటం చేత చతుర్విధాభినయం వలన |పత్యక్ష పరిదృశ్యమానాలై న రసభావా 

"అను సులభంగా ఆస్వాదించటానికి సహృదయులకు వీలు కలుగుతుంది. నాటకం, 
నాట్యం చాక్షుష యజ్ఞతుల్యంగా కాళిదాసాదులు అభివర్ణించారు. |తిగుణ [పధాను 

లైన లోకులందరికీ నాటకం ఆస్వాదనీయంగా ఉంటుందని నిర్దేశించారు. అభి 

నయం యోగం; నాటకం ఒక సాత్త్విక (ప్రయోగం, సాహిత్యంలో నాటకానికి 

సుందర రస [పయోగ గౌరవం ఉంది. 

ఆంధ సాహిత్య చర్మితలో దేశిరూపక రచనా |పయోగాలు (పాచీన 

కాలం నుంచీ (పసిద్ధమై ఉన్నా, లక్ష జబద్ధమైన నాటక రచనా [ప్రయోగాలు 19వ 

శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలోనే |ప్రార_.భమయ్యాయి. దాదాపు 1825 సంవత్సరాల 

చరిత కలిగిన తెలుగు నాటక రచన ఆంధ నాటక రంగ చర్మితను మూడు 

పూవు లారుకాయలుగా దొడ్డి తీర్చింది. ఈ కాలంలో వెలువడిన నాటకాల్లో 

సాహిత్య గౌరవం కలిగియుండటంతోపాటు సామాజికుల ఆదరాభిమానాలను 

కూడా అమితంగా చూరగొన్న పగి నాటకాలను ఎన్నికచేసి యువభారతి వారు 

విద్వాంసులచేత వాటి మీద ఉపన్యాసాల నిప్పించి, ఉపన్యాస వ్యాసాలను 

*“దళరూపక సందర్శనం” అనే పేర (ప్రచురించటం సముచితంగా ఉన్నది. 

ఇందులో ఎన్నికచేసిన నాటకాలు [కీ.ళ. 1889 సం॥ నుండి 1984 సం॥వరకూ. 

వెలువడినవి. వాటి రచనాకాలాన్నిబట్టి ఈ విధంగా. ఒక [కమంలో పేర్కొన 

వచ్చు. ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారి “విషాద సారంగధరముూ 

(1889), వేదం వేంకటరాయళాన్రి గారి “పతాపరు దీయము” (1897), 

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాశ్రీగారి “బొబ్బిలి యద్ధము' (19008), చిలకమర్తి లక్ష్మీ 
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నరసింహం పంతులుగారి '“గయోపాథ్యానము" (1009), పానుగంటి లక్ష్మీ 
నరసింహారావు పంతులుగారి “పాదుకా పట్టాభిషేకము” (1909), గురజాడ 

అప్పారావుగారి “కన్యాశుల్కం” (1909), తిరుపతి వేంకటకవుల “పాండవో 
ద్యోగము” (1911), బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవిగారి “సత్యహరిళశ్చందీయము 

(191). కాళ్ళకూరి నారాయణరావుగారి “వరవి కయము' (1928), విశ్వనాధ 

సత్యనారాయణగారి నర్తశశాల (19981894). ఇవి ఒక 85 సంవత్సరాల 

కాలంలో వెలువడిన నాటకర త్నాలన్నమాట వీటిలో చారి [తీకాలు మూడు;. 

పౌరాణికాలు అయిదు; సాంఘికాలు రెండు. వీటిలో విషాదాంత నాటకాలు రెండు. 

ఈ సంపుటిలో మొదటా, చివరా విషాదాంత రూపకాల సమాలోచనం కనపడు 

తుంది. ఈ పది నాటకాల్లో నూ అనునాదాలు లేకపోవటం, విషాదాంత నాటకాల్లో 

కూడా వస్తువు దేశీయం కావటం, సాంఘిక నాటకాల రెండిట్లో ఎన్నుకొన్న 

సమస్యలు పరస్పర భిన్నాలుగా ఉండటం, ఒక్క కన్యాశుల్కం తప్ప మిగిలిన 

వన్నీ పద్య [పధానాలై న నాటకాలు కావటం వంటి విశేషాలు కూడా ఈ ఎన్నిక 

చేసిన నాటకాలలో కనపడుతున్నాయి. 

తెలుగులో విషాదాంతనాటక రచనకు ఉదాత్త |పమాణాలను ఏర్పరచిన 

నాటకం విషాద సారంగధరం. ఇది చారిితకంగా కనపడే వస్తువుతో కూడుకొని 

ఉన్నా నిజానికి చార్మితకం౦ కాదు. నవనాథ చరిత లోని ఒక కథకూ, రాజరాజ 

నరేందుని కథకూ దోనేరు కోనేరు కవి ముడిబెట్టి రచి-చాడు. అయితే ఈ కథ 

జరిగినట్టు రాజమహేం|దవరంలో (పజలు చెప్పుకుంటారు; గుర్తులు చూపిస్తారు. 

అయినా, ఈ కథ చార్మితక సత్యంకాదు అముళా విషాదంత నాటక లక్షణాలు 

ప్రొందుపరచుకొన్న విశిష్టమైన కథ _సెనెకా రచించిన 'హెప్పొలిటస్' నాటక 

వస్తువుతో పోలికలు డటం కాకతాళీయన్యాయం. ఈ నాటకంలో విషాదాంత 

నాటక నాయకుడు రాజరాజ నరేం దుడా? సారంగధరుడా ? అనే అంశం మీద 

పండితుల్లో వాదోపవాదాలున్నాయి. రెండు వాదాలకూ బలంచేకూర్చే అంళా 

లున్నాయి. ధర్మవరం వారు సారంగధరునిలో విషాదాంతనాయక లక్షణాలన్నీ 

నిండుగా సంవదించాడు. ఉత్తమ గణం నాయకునిలో విషాదనాయకుని బలహీ 

నతగా రూపొందటం వలన ఆ హత మీద సామాజికులకు అపార సానుభూతి 

కలుశుతుఐది. సారంగ ధరుడు నిర్దోషిగా చనిపోయి సానుభూతిని పొందుతాడు. 

గాజరాజ నరేం[దుడు [బతికి విషాదభారాన్ని మోస్తూ మన సానుభూతిని పొందు 
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తాడు. భౌతికంగా (బతికి నైతికంగా చనిపోయిన పాతకంటే, నైతికంగా (బతికి 

భౌతికంగా మరణించేప్మాతయే విషాదాంతపాత. సారంగధరుడు విషాదాంత 

పాత; రాజరాజ నరేం|దుడు విషాదిపా[త. చిరాంగి మరణం ఈ నాటకంలో 

కళాన్యా యాన్ని సంతరించుకొన్న విషాద సన్నివేశం. సారంగధరుడు మరణిం 

చినా, [బతికి తిరిగి వచ్చినా ఆ సా|త (బతికి పరువు నిలువబెట్టు కోలేదు. ఆత్మ 

హత్యతో ఆమె సహృదయాలలో ఆమరత్వాన్ని పొందగలదు. భావ (ప్రక్షాళన 

(ష్మకియకు తోడ్పడే శక్తిమంతమైన పాత చిత్రాంగి. 

ఈ నా£ఓకంలో ధర్మవరం వారు కల్పించిన వినూత్న సన్నివేళాలు 

వృస్వైక్యా?కీ, విషాదభావ సాణ్యదతకూ, సంఘర్షణ పోషణకూ పనికివచ్చాయి. 

అయితే ఈ నాటకంలో వాడిన సంభాషణ శైలి [పబంధ పద్ధతిని అనుసరించింది. 

పద్యాలూ, గేయాలూ కూడా విరివిగా ఇందులో చొప్పించటం ఆనాటి నాటక 

రచనా మర్యాదను వ్యక్తం చేస్తున్న ది. ఈ నాటకంలోని పాతలు తెలుగువారికి 

సజీవస్సూ ర్తిని కల్పించాయి. రాజరాజనరేం్యదుడు- వృద్ధులు వయసులో నున్న 

కన్యలను వివాహంచేసుకుంటే కలిగే అనర్థాలను చాటిచెప్పే ఉపదేష్టగా మిగులు 

తాడు. సారంగధరుడు విధివంచితుడైన విషాదాంత నాయకునిగా తెలుగున 

(పకాశించాడు. చి తాంగి రగిలి రగిలి పగిలిన ఆగి పర్వతంలా కనబడుతుంది. 

ఆమె దేహం పడియున్న నెత్తురు మడుగు విషాద నాటకం [సవించిన కన్నీటి 

లావా దవం! 

“పఠాపర్నుదీయం'" - తెలుగునాటక కర్త యొక్క |పతిభాస్నా మాజ్యాన్ని 

[పకాశవంతంగా (పకటించిన (పయోగం. ఇది శుద్ధ చార్మి తకం కాదు; కద్ధ 

కల్పితం కాదు. యుగంధరుడు తెబగువాడుగా పుట్టిన చాణక్యుడు; తెలుగు 

మాట్లాడటం నేర్చుకొన్న యౌగంధరాయణుడు. పేరిగాడు ఆపద్ధర్మంగా ఆంధ 

సింహాసన మెక్కి ఆగసిక |పభువులకు ఆదర్శ భూమికను నిర్వహించిన అధిక్నే 

షకల హాస్యపాత్ర. ప్మాతోచితమైన భాషకు, చైతన్యవంతమైన కార్యశ క్తికి; 

సునిశితమైన పా; (త పోషణకు, థ్ _క్రిమంత మైన తంత సామర్థ్యానికీ పాటకూ, 

మాటకూ, పద్యానకీ ఒదిగిన వాజ్మ యశిల్పానికీ | పతాపరు షద్రీయం (పజ్ఞాధా రేయం. 

తెలుగులో ము[దరాక్షసం (చాయబడ లేదన్న లోపాన్ని కీర్చిందే ఈ నాటకం. 

విషాద సారంగధరం పాశ్చాత్య రూపక లక్షణ అక్షితమైతే, [పకాపర్ముదీయం 

(ప్రాచ్యలక్షణ (ప్రయోగ విశేషం. ఒకటి సంధ్యారాగం, మరొకటి ఉదయరాగం! 
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అచ్చమైన తెలుగుపౌరునికి వెలుగుబావుటా లాగా నిలచే చార్మితక 

నాటకం “బొబ్బిలి యుద్ధం! ఈ కథ జాతిలో, జానపద కళా రూపాల్లో కూడా 

జాలువారి, తెలుగువారి వీర గాథా (ప్రపంచాన్ని వెలిగించింది. పల్నాటియుద్ధం 

లాగా బొబ్బిలియుద్ధం కూడా మహాభారతయుద్ధంతో పోల్చదగిందని ఆంధులు 

భావిస్తారు. వ్యాసక ర్ర పేర్కొన్నట్లు: “దొబ్బిలియద్దానికి మహాభారతయుద్ధంతో 

పోలిక లున్నాయి రెండింటిలోనూ ధర్మా ధర్మాలకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణమే 

యుద్ధానికి హేతువు. ...రంగారావు ధర్మరాజు లాంటివాడు; ఆయన 'భార్య 

మల్లమ్మ మహాసాధ్వి పాపారాయడు మహావీరుడు. భీమసేనుని లాంటివాడు 

ధర్మారావు. విజయరామరాజుకు శకునితో పోలిక లున్నాయి. హైదర్ణంగు 

దుర్యోధనుని వంటివాడు. మహాభారతంలో అంతిమ విజయం పాండవులది. 

బొబ్బిలియుద్ధంలో అంతిమ విజయం బొబ్బిలివారిది. బొబ్బిలివారంతా చనిపోతే 
వారికి విజయమేమిటి? అనవచ్చు. బొబ్బిలి రాజులందరూ రంగారావులే. పెద 

రంగారావు చనిపోతే చిన రంగరావు బొబ్బిలి రాజుగా పట్టాభిషిక్తు డయినాడు.” 

(పుట 71). “వీరరస ప్రధానమయి విక్రుతి కెక్కిన నాటకంబులం బేరు 

వహించి''న నాటకం ఇది. 

తెలుగు నాటకాల్లో గయోపాఖ్యానికి ఒక (ప్రత్యేకత ఉంది. లక్ష పతులకు 

పైగా అమ్ముడుపోవటం దాని జనాదరణానికి చిహ్నం. అయితే అంతగా 

(పజలను ఆకర్షించటానికి గల కారణం కథలో ఏర్పడే ఉత్కంఠతో ఉన్న 

సంఘర్షణ. |ప్రాణానికి (ప్రాణంగా (బతికే శ్రీకృష్ణారునుల నడుమ అకారణ 

వైరం. ఆప్యాయతతో మసలే బావామకదుల నడుమ అభిమాన స్ఫోరకాలైన 

అఫన్నేపాలు. ఉభయ ధర్మాల మధ్య జొచిత్యం ఊగిసలాడే సంఘర్షణ శుభాంతం 

అవుతుందనే ఆశ, అడుగడుగునముగింపుకురాని ముళ్ళబాట. చూడటానికి ఆబాల 

గోపాలానికీ ఆస_క్రిదాయకంగా ఉంటుంది. ఆప్తులైన బంధువుల మధ్య ఎవరి 

వలననో కలిగిన వై మనస్యాల వింతహొయలు ఈ నాటకంలో పదర్శి ంపబడటం 

చేత కుటుంబ వాతావరణం బాగా కనపడుతుంది. భారత నాటకాల్లోని పాండ 

వోద్యోగ విజయాల్లో కూడా ఇటువంటి వాతావరణమున్నా అందులో ఆదర్శ 

ఫణితి హెచ్చు. ఇందులో లౌకిక పద్ధతి అధికం. 

పానుగంటివారి నాటకాలు వారి వచనశైలికి లాగానే భావాన్ని భావా 

వేశం దాకా. ఫెంచి చూపిస్తాయి. భావావేశం సాలపొంగులాంటిది, ఆ ఫొంగులో 



ఒక అందం ఉంది; వసులు దాటి పొర్తే ఒక సిస్సమత్వం ఉంది. ఆ లక్షణం 

అన్ని రసాల్లోనూ పానుగంటివారు [ప్రవేశ పెడతారు. కాని, భక్రిరసంలో అది 

పరమ రమణీయంగా పరిఢవిల్లింగి. “భక్తి మత్త చిత్తాన్ని” పోతన్నగారు 

భాగవతంలో నేర్పారు. పానుగంటివారు నాటకంలో ప్మాతలచేత అభినయింప 

చేసి చూపించారు. “పాదుకా పట్టాభిషేకం'లో భక్తిరస వైవిధ్యం హరివిల్లులా 

గోచరిస్తుంది. ఇందులో దశరథుడు వివణ్ఞమూర్తిగానే కాక గజేంద్రునిలా 

భాసిస్తాడు. కౌసల్య వాత్సల్య భక్తికి పెన్నిధానంగా |పత్యక్ష మౌతుంది. 

దాశరథి మహాసము[ద గంభీరుడు. ప్మాతలన్నీ భక్తిరస తరంగిణులు, 

_*నర్రీనాం సాగరోగతిః" అన్న న్యాయాన్ని రంగవైభవంగా రూపొందించటం 

ఈ నాటక రచనా శిల్పం. 

గురజాడవారి కన్యాశుల్కం సాంఘిక రూపక సమ్మగా విష్కృతి క్రై చేసిన 

నాటక ప్రయోగం, ఇది సమస్యా [ప్రధానమైనది కాని పరిష్కార (పధానమైనది 

కాదు. కన్యాశుల్కం, వితంతు సమస్య, వేశ్యా సమస్యలవంటివి సంశ్చిష్ట 

సమస్యలను సంవదించుకొంటూ సమాజంలో అవి పొందియున్న అవస్థా విశేషా 

లను స్పృశించుకొంటూ విస్తృతిలో _ బాగా పెరిగినా, సమస్య యొక్క. విశ్వా 
కృతిని (ప్రదర్శించే ఉద్దేశంతో వెలువడిన నాటకం ఇది. గిరీశం ఆం|ధుల 

బెంగాలీ అనుకరణ భావానికీ, సంస్కృతిని కోల్పోయిన కుక్షింభర విద్యా 

విధానం వలన కలిగే మానవ (పవృ త్తికీ (పతీకగా నిలుస్తాడు. మధురవాణి 
పంకంలోను డి పుట్టిన పద్మం. రామప్ప పంతులు (గ్రామీణ వాతావరణంలో 

స్వార్థ కాలుష్యాన్ని నింపుతున్న రాజకీయ వ్యవహార మన స్తత్వానికి (పతీక. 

అగ్నిహో త్రావధానులు, లుజ్భావధానులు మానవత్వాన్ని కోల్పోయిన ఒక మహా 
సం|పదాయానికి చివరకు మిగిలిన ముళ్ళ పిందెలు, బుచ్చెమ్మ వైధవ్యాన్ని 

బుజాలమీద శిలువలా మోస్తున్న ఆమాయకురాలు- మీనాక్షీ నల్హవన్నీ నీళ్ళు 

తెల్హవన్నీ పాలనుకొని మోసపోయిన యువతి. ఇలా జీవితాన్ని పిండి చిత్రించిన 

పాత్రలు, నేటికీ జీవిస్తున్న పాత్రలు. గురజాడవారి నాటక శిల్పం సజీవ వ్యావ 

హారిక భాషా (పయోగంలో సమున్మేషించింది. సహజప్మాత చ్మితణంలో సఫల 
మైంది. పైకి నాటకం (పేక్షకుణ్ణి నవ్విస్తూనే లోన అంతర్జీనమై తొణికిసలాడే 

విషాదాన్ని మనసును నిండింప . “కథ అడ్డం తిరిగింద'ని న్మిష్కమించే జేసుంది 

గిరీశం నాటక కార్యాన్ని స్ కొ తీత పీ ధుల్లోకి మళ్ళిస్తాడు. ఈ సమస్యలకు పరి 
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ష్టారం ఎవరూ చెప్పరు; చెప్పినా స్వార్థపరులై న లోకులు పాటింపరు. పరిష్టారా 

నికి సాపాత్య జీవితం కృషి చేస్తుంది. లోకం గడపదాటిపోతూనే ఉంటుంద. కథ 

అడ్డం తికగటం ఒక్క గిరీశానికే కాదు; లోకం మీవ పడి తిందామనే వారంద 

రికీ కథ అడ్డం తిరగక తప్పుడు; కం కోసం జీవిస్తున్నామనుకునే సౌజన్య 

రావులవంటి వారికి కూడా కథ ఆడ్డం తిరుగుతుంది. కాని, తిరిగిన కథను తన 

వైపు తిప్పుకొనే తెగువ ఉన్న వారిదే విజయం, నిజానికి ఈ నాటకంలో 

విజయం మభురవాణిది. ఆడి భౌతిక విజయం కాదు; అధ్యాత్మిక విజయం. 

ఆ శమాల్లో _పవేశించిక బుచ్చెమ్మ లాంటి వాళ్ళు చీకట్లో బిరుదెవ్వెలు వెలిగించు 

కొన్నవాళ్ళు సమాజంలో మానవత్వం వైపు చిత్తపుద్ధితో నడిచిపో యిన మధుర 

వాణి లాంటివాష వెలుగుబాటలో బహిరంగంగా (పష్థానం చేసినవారు. నాట 

కాంతంలో అందరికళ్ళూ తెరుపబడతాయి; అందరికీ వెలుగు కనపడుతుంది. 

వెలుగును చూపించటమే ఉత్తమ కళాకారుని లక్షణం; వెలుగును (తాగటం 

జాతి లక్షణం. వెలుగును చూపించి మేల్చొల్పిన వై తాళికుడు గురజాడ. 

వర విక్రయం కూడా సమస్యా నాటక మే. కన్యాశుల్కమనే దురాచారా 

నికి పతి వరవిక్రయం. ఆయితే కన్యాపల్క నాటకంలో లాగా ఇందులో 

సంక్టిన సమస్యలు నిర్వహింపబడలేదు. సమస్యవలన కలిగే ఫలితాలను 

వర్ణించి, పరిష్కారాన్ని చమత్కారంతో ముడి పెట్టాడు నాటకక ర్త. ఇందులో 

పరిష్కారం అధిక్నేపణకు పనికి వచ్చినంతగా, ఆచరణకు పనికిరాదు. లౌక్యంతో 

సమస్యలు తేలవు. మానసిక పరిణామంతోగాని సమస్యలు తీరవు. తెలుగువారిని 

ఊరూతలూగించింది వరవ్శికయం. కాని, ఆ దురాచారం ఇప్పటికీ తెలుగు 

(బతుకులను ఆల్జల్హాడిస్తూనే ఉంది. . “వరవిక్రియంి నాటకంగా చూడదగింది; 

కాని, (పజల దృష్షిలో జీవితంలో ఆడదగింది కాదేమో ! 

తెలుగు పౌరాణిక నాటకాల్లో వీర రస నాటకాలకున్న [పళస్తి తదితర 

రసాలకు (పాముఖ్యమున్న నాటకాలకు లేదు. అభిమాన ధనులైన భారత వీరుల 

పౌరుష చఠ్మితం చితించే పాండవోద్యోగ విజయాలు నేటికీ ఆంధ నాటక 

రంగాన్ని అజరామరంగా ఏలుకుంటున్నాయి. తెలుగుపద్యాని కుండే జిగిబిగి 

చూడాలంటే తిరుపతి వేంకట కవుల నాటక పద్యాలే వినాలి. సత్యహరిశ్చం 

[దీయం కరుణరసంతో పోషింపబడిన వీరం విస్తృతంగాగల నాటకం. పాండవ 
నాటకం చూస్తే తెలుగు పజ రథం మీద పయనించినట్టు మురిసిపోతారు; 
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హరిళ్చం[ద నాటకం చూ_సే గోదావరి నదిలో ఈదుకుంటూనో, తెప్ప. -మీద 

తేలుతూనో పోతూన్నట్లు అనుభవిస్తారు. రాయబార ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుడు; 

శ్మళాన ఘట్టంలో హరిశ్చం్యదుడు తెలుగు రంగం మీద ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నిలిచి 

ఉన్నారు. ఉంటారు. ల 

విశ్వనాథ వారి విశిష్ట కృతుల్లో నర్తనశాల ఒకటి. దాని విశేషం ఒక్క 

మాటలో చెప్పాలంటే-వ్యాస భారతంలో దుష్ట ప్మాతగా ఉన్న కీచకుణ్ణి తిక్కన 
ట 

గారు విషాద పాత్రగా మారిస్తే, విశ్వనాథవారు నర్తనశాల నాటకంలో విషాద 

నాయకునిగా డిద్దితీర్చారు. కీచక ప్మాత చ్మితణంలో విశ్వనాథ వారిది శిఖర 

[ప్రాయమైన శిల్పం. తెలుగు విషాద నాటకాల్లో నర్తనశాల కోహినూరు ష్మజం. 

పది నాటకా లిందులో పరిచయం చేయబడ్డాయి కాబట్టి దశరూపక 

మన్నారు. పరిచయాత్మక మైన ఈ వ్యాసాల్లో ఆ నాటక శిల్ప్చ్పమూ ర్తులు (పత్యక్ష 

మౌతున్నవి కాబట్టి సందర్శనమన్నారు. ఈ 'దశరూపళ సందర్శనంి ఆం| ధుల 

దృశ్య కావ్య కళా సౌందర్యానికి అమర్చిన సిలువుటద్దం, భావాదర్శం. 

సహృదయులీ ఆదర్శబింబ సందర్శనం చేయండి; అభినయోన్ని[దమైన 

అభినవ రూప వైభవాన్ని దర్శించండి. యువభారతి కృషిని అభినందించండి. 

అచ టీ బి. విం సుబహ్మణ్యం 

(పథాన సంపాదకుడు. 

నసంశయ మనారువహ్య నరోభ|దాణి పశ్యతి 

సంశయం పునరారుహ్య యదిజీవతి పశ్యతి 



యువభారతి 

మా మాట 

పిరిక 

10. 

క్రీ శే. 

క్రీ శే, 

క్రీ శే 

క్రీ.శే, 

క్రీ శే. 

కీ.శే, 

క్రీ.శే, 

క్రి శే, 

క్రీ శే, 

కీ శే, 

అను కమణిక 
పరిచయం 

ఎడా! జీవి, సుబహ్మణ్యం 

ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారి “విషాద సారంగధరం' పై 
డా॥ పి. యస్. ఆర్, అప్పారావు 

వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి గారి “పతాపరు దీయం' పై 

డా॥ పి. వి. యల్. నరసింహారావు, 

డై రెక్టర్, (పాచ్య లిఖితపు.స్తక భాండాగారం 

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శా స్రీగారి “బొబ్బిలి యుద్ధం” పె 

ఆచార్య అమరేశం రాజేశ్వర శర్మ, 

పి. జి. కళాశాల, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 

చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహంగారి “గయోపాఖ్యానం' పై 

డా॥ ము క్రేవి భారతి 

ఆంధోపన్యాసకులు, ఆర్. బి. వి. ఆర్. కళాళాల 

పానుగంటి లక్ష్మీనర సింహా రావు గారి “పాదుకాపట్టాభి షేకం” పై 

డా॥ ముదిగొండ వీరభ[దళానగ్రి, 

డిప్యూటీ డై రెక్టర్, అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ 

గురజాడ అప్పారావు గారి “కన్యాశుల్కం” పై 

డా॥ ఓగేటి అచ్యుతరామశాన్ర్రి, 

ఆం|ధోపన్యాసకులు, విజయనగర్ వాణిజ్య కళాశాల 

తిరుపతి వేంక టక వుల “పాండవోద్యోగం” పె 

ఆచార్య దివాకర వేంకటావధాని 

బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం గారి “'సత్యహరిశ్చం[దీయం” పై 

థ్రీ గంగి శెట్టి లక్ష్మీ నారాయణ, అంతర్జాతీయ తెలుగుసంస్థ 

కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారి “వరవి[కయం'” పై 

శ్రీ పి. రాజారామదాస్, 

థియేటర్ ఆర్ట్స్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి “నర్తనశాల” పై 

డా॥ బి.వి, సు[బహ్మణ్యం, 

తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం 



విషాద సారంగధరము 

1916 వ సంవత్సరం వ్మపిల్ నెల ఆంధపతిక ఉగాది సంచికలో. 

“చిత్రాంగి పాత సంపోషణము” అన్న సవిమర్శ వ్యాసం వెలువడింది. మరల 

1917వ సంవత్సరం ఏపిల్ నెలలో ఆం్మధపతిక ఉగాది సంచికలోనే “ఆంధ 

విషాద నాటకము” అన్న పేరుతో ఒక విమర్శనాత్మక వ్యాసం వెలువడింది. 

ఈ వ్యాసాలు గాసి వాకు ఆంగ్లభాషా పండితులు ఆచార్య తణి కళ్ళ వీరభ్యదుడు, 

గారు. ఆ ఒషాద నాటకం ధర్మవరం రామకృష్ణ మాచార్యులవారి “విషాద 

సారంగధర ము.” తెలుగు భాష నాటక భాషగా పనికిరాదన్న ఊహ (పబలిన 

కాలంలో దానిని ఆవాస్తవం చేయటానికి వృత్తిచేత న్యాయవాది, కొంత కవి 

అయిన కృష్ణమాచార్యుల వారు 1886 లో నాటక రచనకు పూనుకొన్నారు. వారి 

తొలి నాటకం చ్మితనశీయం. ఇది 29-1-1887 తేదీన వారధ్యక్షులైన సరస 

వినోదినీ సభవారిచేత విజయవంతముగా |పదర్శింపబడింది. విషాద సారంగ. 

ధరము ఆచార్యులవారి ఆరవ నాటకము. ఆచార్యులవారు సుమారు ముప్పై 

నాటకాలు రచించారు. కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహా 

రావు !పభృతులు కూడా ఇట్లాగే ముప్రై నాటకాలవరకు [వాశారు. ఇది చేక్స్పి 

యర్ [పభావం అని చెప్పవచ్చు. విషాద సారంగధరము 1889 లో బళ్ళారిలో 

ప పథమంగా (పదర్శింపబడింది. కాని ము[దదణము మాతము చాలా ఆలస్యముగా, 

1910 [పాంతాల జరిగినది. ఆ తరువాతనే ఈ నాటకము సర్కార్ జిల్లాలలో 

(పసిద్ధికి వచ్చింది. ఈ నాటకం మీద వచ్చిన విమర్శ, (పతివిమర్శలను దృష్టిలో 

పెట్టుకొని వీరభ్యదుడుగారీ వ్యాసమును రచించినారు. ఈ విమర్శ (పతివిమర్శలు 

ముఖ్యముగా మూడు అంశములకు సంబంధించి ఉన్నవి. ఇతివృత్తము, 

నాయకుడు, నీతి - ఈ అంశములను వరుసగా పరిశీలించుదాం. 

మొదటిది ఇతివృ త్తము. నన్న యభట్టార కుని మహాభారత రచనకు |పోత్సా 

హకుడు. తత్ కృతిభర్త అయిన రాజరా జన రేం| దునకు ఈ కథ అంటగట్టబజడింది. 

కాని ఈ కథకు చారి త్రకములై న ఆధారములేమీ కనిపించవు. నన్నయభట్టారకుడు 

2) 
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రాజరాజనరేం్యదుని లేదా రాజమహేందుని '“విశద్దయశశరదిందు చం|దికా 

రాజిత సర్వలోకు "డని (పశంసించినాడు. ఆంతేకాదు,రాజరాజనరేం|దుని కిష్టము 

లైనవి ఏవోకూడా ఆయన నోటనే పలికించారు నన్నయగారు. ““ఇవియేనున్ 

సతతంబు నాయెడ( గరంబిష్టంబులై యుండు( బాయవు (1) భూదేవకులాభి 

తర్పణ మహీయః (పీతియున్, (2) భారత |శవణాస_క్తియు, (8) బార్యతీపతి 

పదాబ్దధ్యాన పూజా మహోత్సవమున్, (ఉ)సంతత దానశీలతయు, (ర)శశ్వత్సాధు 

సాంగత్యమున్” 1-12. ఇటువంటివాడు రాజరాజనరేం[దుడు. నిత్యసత్యవచను 

డైన నన్నయభట్టు మాటలకు కూడా కొంత డిస్కవుంటు ఇవ్వదలచుకొన్న 
ప్పటికీ, రాజరాజనరేం[దుడు ఉత్తముడైన రాజనీ, ధీరోదాత్త నాయకుడనీ 

చెప్పడానికి సందేహించ నక్కరలేదు. ఆటువంటివాడు కోడలు కావలసిన 

యువతిని, తన ముసలితనంలో రెండవ భార్యగా బలవంతంగా స్వీక రించి, 

చివరకు పతన మైనాడనటం న్యాయం కాజాలదు. అందుచేత ఇది కేవలం కల్పిత 

కథ అనటానికి ఏ విధంగానూ సందేహించవలసిన అవసరం లేదు, అయితే, 

అసలు ఈ కథ ఎట్టా (ప్రచారంలోకి వచ్చిందన్న అంశాన్ని విచారించవలసి 

ఉన్నది. 

సారంగధర చరితను తెలిపే తెలుగు [గంథాలలో కీ.శ, 15వ శతాబ్ది 

పూర్వభాగానికి చెందిన *“నవనాథ చర్మిత* తొలి రచన. దీనికి గిరిరాజకవి పద్య 

(పబంధము మూలమట. కాని అది లభ్యంకాలేదు. గౌరన (గంథాన్ని పట్టి 

సారంగధర చర్మితకు తెలుగు దేశంతో ఎటువంటి సంబంధంలేదు. కథ మాళవ 

దేశమందలి మాంధాతపురంలో జరిగింది. సారంగధరుని తం[డి మ్మాతం రాజ 

మహేం|దుడు. (కీ. శ, 1547 లో *బాల భాగవతము" అనే ద్విపద కావ్యాన్ని 

రచించిన దోనేరు కోనేరు కవి మాతం ఈ కథను తెలుగుదేశానికి ముడి పెట్టాడు. 

భానుమతి విమలాద్యుల పుతుడు అయిన రాజరాజన రేం[దుడు రాజమహేం[దవర 

మనే పేర రాజధానిని కట్టించి, వేగి దేశాన్ని పరిపాలించాడు. అతని పెద్ద 

కొడుకు సారంగధరుడు శాంతమూర్తి ఇతడు పినతల్లి వలన కలిగిన ఆపద 

గడచి చౌరంగి అనే సిద్ధుడెనాడు. అని అతని కథను 17 వ శతాబ్దికి చెందిన 

చేమకూర వేంకటకవి “సారంగధర చరిత్రమును పద్యకావ్యంగా [వాసి గౌరన 

కథనే స్పీకరించినాడు. కాని రాజమహేం[దుని మాళవపతిగానే కాక రాజ 
హేంద విభునిగా కూడ పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు, మాంధాతపురాన్ని రాజ 
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మహేంద్రవరముగా మార్చినాడు. ఆంటే వేంకటకవి కూడా ఈ కథను తెలుగు 

దేశానికి ముడి పెట్టటంతోనే మొగ్గ చూపినాడన్నమాట. 1656 లో “అప్ప 

కవీయము”ను రచించిన అప్పకవి ఈ కట్టుకథను వాస్తవంగా నిరూపించటానికి 

(ప్రయత్నించాడు. “రాజరాజనరేం[ద తనూజు( డార్యసఖుడు సారంగధరుడు 

శైశవమునందు నన్నయ రచించునెడ( బశనంబొనర్చె, నన్యు లెవ్వరెజుంగరీ 

యాం ధఫక్కి' “ఆలోకనుతు(డు మొన్నటి కీలక నామ నామతంగ గిరికడ 

నొసంగెన్ బాలసరస్వతుఒకు నత(& డోలి దెను(గుటీక దాని కొప్పుగ(జీసెన్.” 

ఆటు తరువాత సమభఖం వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు, బాణాల శంభుదాసుడు, 

కూచిమంచి తిమ్మకవి (ప్రభృతులు ఈ కథకు తెలుగుదేళంతో అవినాభావ 

సంబధం కల్పించారు. ఇట్లా జరగటానికి హేతువును “మహాత్ముల కథలను, 

మహాపురుషుల జీవితాలను తమతమ అభిజనములకు - అనువగుచో అన్వయము. 

లకు = అతుకు పెట్టుకొని ఆనందించు స్యభావం'' అని శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్యశా న్రి 

గారు ఊహించినారు. ఇట్లా పదహారణాల లేదా నూరు పెసల తెలుగు కథగా 

మారిపోయిన సారంగధర చరిత్రనే ధర్మవరం రామకృష్ణ మాచార్యులవారు చేపట్టి 

నారు. గౌరన, వేంకటకవి “చిత్రాంగి”ని భోగసతి అన్నారు. కాని శంభు 

దాసుడు, తిమ్మకవి ఆమెను రాజుగారి రెండవ భార్య ఆన్నారు. సారంగధరు 

నకు కన్యల నన్వేషించే ప్రయత్నంలో రాజు చితాంగి పటాన్ని చూచి, 

మోహించి, ఖడ్గాన్ని పంపి, వివాహ కార్యక్రమం నెరవేర్చి చితాంగిని భార్యగా 

చేసుకొన్నా డనీ, తాను చ్మితమందు చూచినవాడును తన్ను వివాహమాడినవాడును 

ఒకరే కాకుండుటచేత సందేహించిన చిత్రాంగి చెలిక త్తెలవలన నిజమెటిగి తాను 

మోసగింపబడినట్లు తెలిసికొని దుఃఖించి నట్టున్నూ శంభుదాసుడు కల్పించినాడు, 

ఆచార్యులవారు ఈ మార్చును స్వీకరించి, “ఇందువలన చి తాంగి దుర్మోహ 

మునకు ఇంచుక క్షమాపణ కలిగె”నని (ప్రథమ ముదణ పీఠికలో పేర్కొ 

న్నారు. 

ఒక రాజు రెండవ భార్య, సవతి కుమారుని కవయనెంచి, తిరస్కృతయె, 

పగబట్టి, అతనిని అంత మొందింప జేయటం సారంగధర కథాసారాంశం. 

కటెనంట్ కథలు భారతీయ సంపదాయానికి వ్యతిరేకమనీ, భారతదేశం గడ్డ 

మీద ఇవె పుట్టి ఉండదనీ వేరే చెప్పనక్కర లేదు. ఆయితే మరి ఈ సొరంగధర 

కథకు మూలం ఏమిటి ఆన్న (ప్రశ్న వస్తుంది. ఈ ఆంశాన్ని ర్నుదభట్ట (ప్రకాశ 
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రావు గారు పరిశీలించినారు. సారంగధర చరిత. [గీకు రోమన్ కథా మూల 

ములు-భారతి, శ్రీముఖ, వైశాఖ మాసము (1988). సారంగధర కథకు మూల 

ములనదగిన కథకు [గీకు, రోమన్ సాహిత్యములందు కలవని వారు నిరూపించి 

నారు. (గీకు విషాదరూపక క_ర్త యూరిపిడస్ రచించిన “హెప్పొలిటస్', రోమన్ 

నాటక కర్త సెనెకా రచించిన ' హెప్పొలిటస్” లేదా "ఫ్మేడా" అనే విషాద రూప 

కాల కథలు అచ్చంగా సారంగధర కథ వంటివే. అందునా సెనెకా నాటక 

కథకు తెలుగు కథ మరింత సన్నిహితంగా ఉంది. 

హెప్పొలిటస్ యువరాజు, థీస్యూన్రాజు తండి; ఫ్మేడా సవతి తల్లి, 

'హెప్పొలిటస్ డయానా దేవత భక్తుడు. అందుచేత వీనస్ దేవతకు అతనిపై 

కోపము వచ్చినది. ఆ కారణంగా ఫేడాకు సవతి కుమారునిపై మోహము కలి 

గింది. అట్టి మోహం తప్పని దాసి చెప్పినా, ఫ్మేడా తన దృష్టిని మరల్చుకోలేక 

పోయినది. గత్యంతరము లేక హెప్పొలిటస్ను ఒప్పించటానికి దాసి _పయత్నం 

చేస్తానంటుంది. హెప్పొలిటనస్ వేటకు ఉచిత మైన దుస్తులలో ఉంటాడు. ఇంత 

వరకు రెండు నాటకములందలి కథలు సమానమే. తరువాత యూరిపిడస్ రచన 

ఇట్టా ఉంది = దాసి హెప్పొలిటన్ చేత ఎవ్వరికి చెప్పనని ఒట్టు పెట్టించుకొని, 

తరువాత ఫ్మేడాకు కలిగిన మోహమును గూర్చి చెప్పును. అతడు మండిపడి, 

రాజునకు చెప్పుదునని బెదరించును. ఫ్మేడా అవమానమును భరించలేక ఆత్మ 

వాత్య చేసుకొనును. చనిపోయిన రాణిచేతిలో ఉన్న ఉత్తరాన్నిబట్టి హెప్పొలి 

టన్ దోషి అని తెలియను. ఒట్టునకు కట్టుబడి హెప్పొలిటస్ నిజం చెప్పలేదు. 

రాజు కుమారుని దేశ[భష్టుని చేయును. హౌెప్పొలిటస్ మరణించును. రాజు 

దుఃఖపడుచుండగా డయానా దేవత వచ్చి వీనస్ ఆగహం వల్ల ఇట్టి దురవస్థ 

వాటిల్లినదని చెప్పును. 

ఇంక సెనెకా రచన ఇట్టా సాగింది-థీస్యూన్ రాజు దేశాంతర మేగిన 

సమయంలో దాసి డయానా దేవతను గూర్చి (పార్థించుచుండగా హెప్పొలిటస్ 

ఫ్మేడా గృహమునకు వచ్చును. ఫ్మేడా తన మనోభావమును వెల్లడించి, తన 

కోర్కె తీర్చుమని (ప్రార్థించును. హెప్పొలిటస్ ఆగహించి చంపుటకు కత్తి 

నెత్తికూడా విషాదంతో ఆ కత్తి నచ్చటనే పారవేసి, అరణ్యమునకు పారిపోవును. 

ఇంక దాసి తన రాణిని రక్షించుకొనుటకై హెప్పొలిటస్మీద నేరం మోపి, 
నిదర్శనంగా కత్తిని చూపును. ఫేడ్రా కూడా దానినే సమర్థించును. రాజు నమ్మి, 
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నెప్తూన్ దేవత తన కిచ్చిన వరముయొక్క- ఫలముగా కుమారుని మరణమును 

గోరును. కుమారుని మరణము విని రాజు దుఃఖపడుచుండగా, స్మేడా కత్తి 

చేబూని |పవేశించి, రాజకుమారుడు నిర్జోషి అని చెప్పి, ఆ క్తిపె పడి మర 

ణించును, 

ధర్మవరం రామకృష్ణ మాచార్యుల వారి “విషాద సారంగధరము' చదివిన 

వారు అందలి కథ సెనెకా రచనను పోలి ఉన్నదన్న విషయం తప్పక అంగీ 

కరిస్తారు. అందునా, ఫేడా - హెప్పోలిటస్ల సంభాషణ, చితాంగీ - సారంగ 

ధరుల సంభాషణ ఒకేవిధంగా సాగివవని కూడా గుర్తింపగలరు. మహారాష్ట్ర 

భాషలోని “కృష్ణా గరుడ చర్మితము", కన్నడ భాషలోని “కుమార రాముడు” 
కథ సారంగధర కథాంళములతో సంవదించు చున్నవి. అసలిట్టి కథలకు మూలం 

(దావిడులలోని మాతుల కన్యోద్వాహ పద్ధతి జౌత్తరాహులై న ఆర్యులకు నచ్చక 

పోవుటయే అని కేతవరపు రామకోటిళాన్తి గారూహించినారు. (ఆంధ సాహిత్య 

పరిషత్ప[తిక -మన్మథ చై [తము- 1955). ఆయా కారణములకంచె రు దాభట్ట 

(పకాళరావుగారు పేర్కొన్న కారణమే సమంజసంగా కన్పట్టుచున్నది. (క్రీస్తు 

శకమునకు పూర్వం నుంచీ దక్షిణ భారతం నుంచి అందునా ముఖ్యంగా శాత 

వాహన ఆంధరాజుల-రోము మొదలగు పాళ్చాత్య దేశాలతో వర్తక వ్యాపారాలు 

విశేషంగా జరుగుతుండేవి. ఇది చార్మితిక సత్యము. ఆ కాలంలోనో, ఆ తరు 

వాతనో పొగాకు, మిరియపుకాయలు, మిరపకాయలు మొదలగు వస్తువులతో 

పాటు ఆ కథలు కూడా దక్షణ భారతదేశానికి డిగుమతి ఆమి ఉంటాయి. ఆ 

విధంగానే ఫే డా-హెప్పొలిటస్ల కథ కూడా దక్షిణ భారతదేశానికి దిగుమతి 

అయ ఉంటుంది. ఇటువుటి కథ, అ౨టే ఒక యువతి తన సవతి కుమారుని 

కవయ గోరిన కథ - హిందూ వేద (బ్రాహ్మణ పురాణాది వాజ్బయములలో 

ఎచ్చటా కన్పట్టదు భారతమందలి ఊర్వశి అర్జునుల కథకు ఇటువంటి పోలిక 

ఉన్నా, అది ఒక మహత్తర పయోజానరిగా ఉన్నది. ఊర్వశి శాపం అర్జును 

నకు = అజ్ఞాతవాస సమయంలో - వరంగా పరిణమించింది. 

ఇటువండి కథలు పాళ్చ్ళాత్య వాజ్మయంలో అనేకం ఉన్నాయి కుమా 

రుడు తల్లిని పెళ్ళిచేసికౌని, సంతానం పొందిన కథను |గీకు నాటక కర్త 

ఎస్కిలస్ నాటకీక రించాడు (Oedipus Role). అది ఉత్తమ నాటకంగా 

విమగ్శకుల !పశంస౬నందుకున్నది. కాన మనవారి నీతి [ప్రమాణములు వేరు, 
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అందుచేత ఇటువంటి కథలను నమ్మరు. కావున (పజలకు నమ్మిక క లగటానిక్రై 

ఆది దేశీయకథగా మార్చబడింది. గౌరన కాలానికి ముందే ఈ కథ తెలుగు 

దేశంలో (పచారం పొందింది ఇంక 17వ శతాద్దానికి చెందిన అప్పకవి, చేమ 

కూర వేంకటకవి, సముఖం వేంకట కృష్ణప్పనాయకుడు ఈ కథను తెలుగు 

దేశానికి ముడి పెట్టేశారు. “ఆం్యధశబ్దచి.తామణి నన్నయ డకృతమని 

నమ్మించటానికి అప్పకవి పుక్కిటి పురాణ కథ నొకదానిని కల్పించి నాడు, 

దీనితో రాజమ హేందవరంలో సారంగధరుని వెంట రత్నాంగీ - చితాంగుల 

మేడలు కూడా వెలసినాయి. అయితే ఈ ముగ్గరు వ్యక్తులు బార్మితక వ్యక్తులు 

కానేకారన్న అంశం మరి సామాన్యులకు తెలియదు. 

కాగా సారంగధర కథ ఎక్కడిదైనా, అది కల్పిత మన్నమాట మాతం 

మరచిపోరాదు. ఈ కల్పిత కథనే కృష్ణమాచార్యులవారు స్వీకరించినారు. కథ 

కల్పితమైనా (ప్రసిద్ధమైనది. (పసిద్ధంగా ఉన్న కథలలో సాధారణంగా కొన్ని 

లోపాలు, అసందర్భాలు, కార్య కారణ సంబంధం లేశి అంళాలు ఉండవచ్చు. . 

ఇటువంటి కథను స్వీకరించిన కవి, కవిత్వన్యాయదృష్టితో, _ చేర్పులు 

మార్పులు, అశ్యధాకల్పనలు చేసుకొంటాడు. అందుకు ఆలంకారికుల సమ్మతి 

కూడా ఉంది. అటువంటి [పయత్నమే చేశారు ఆచార్యులవారు. _ ధీరోదాత్త 

నాయకుడై న దుష్యంత మహారాజు గాంధర్వ విధిని కోరి వివాహం చేసుకొన్న 

శకుంతలను మర్చిపోవటానికి కారణం దుర్వాస శాపమని కల్పన చేశాడు క వికుల 

గురువు కాళిదాసు. అట్లాగే చిత్రాంగికి సవతి కుమారునిపై దుర్మోహం కలుగ 

టానికి కారణం కల్పించుకోవలసి వచ్చింది. వీనస్ దేవత ఆ(గహం కారణ 

మన్నాడు యూరిపిడస్. సెనెకా కారణం చెప్పలేదు. శంభుదాసుడు రాజును 

మోసగాడుగా చితించినాడు. |పధానమంతి కందె తానెక్కు.వగా రాజునకు 

సన్నిహితుడు కావలెనన్న పేరాళతో రెండవమంతి మోసంచేసి చి తాంగిని 

రాజరాజునకు పెండ్రిచే సెకనీ, రాజు నిర్దోషి అనీ “చి తాభ్యుద యం'తో కాళ్ళకూరి 

నారాయణరావుగారు కల్పించినారు. (110+). కాని ఆచార్యులవారు రాజరాజుతో 

పాటు విభావసుడనెడి [బాహ్మణుని కూడా దోషిగా కల్పించినారు. యూరిపిడస్ 

రచనలో ఫే డా-హిప్పొలిటస్లు కలియనేలేదు సెనెకా వారిరువురి సమాగమం 

కల్పించినా, హెప్పొలిటస్ ఫేడా గృహమునకు ఎందుకు వచ్చెనో తెలుపలేదు. 

కా), ఆచార్యులవారు పావృరాలఆట, ఆ ఆటలో సారంగధరుని పావురం 
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చిత్రాంగి మేడ మీద [వాలటం కారణాలుగా కల్పించినారు. ఫ్మేడా దుర్మోహ 

మును హెప్పొలిటస్ బయటపెట్టకుండుటకు కారణం అతడు దాసికి చేసిన వాగ్దాన 

మని యూరిపిడస్ కల్పన. రాజు, హెప్పొలిటస్లు కలియనేలేదు సెనెకా రచనలో. 
ఇంక ఆచార్యులవారు వంశ గౌరవ |పతివ్మల కోసం సారంగధరుడు స్వయంగా 

మూగనోము పట్టినట్టు కల్పించినారు. అంతేకాదు, చిత్రాంగి దుర్మోహమును 
వెల్ల డిచేయనని ఆమెతోనే చెప్పినాడు సారంగధరుడు. అందువల్లనై నా ఆమె 

దుర్మార్గమును ఆవలంబించకు.డా ఉంటుందని ఆతడు ఆశించినాడు. తుదకు 

నిజము బయటపడే ఘట్టంలో డయానాదేవతచేత నిజము చెప్పించినాడు యూరిపి 
డస్. ఫ్మేడా పళ్చాత్తాపముతో స్వయంగా నిజం వెల్లడిచేసి ఆత్మహత్య 

చేసుకొన్నట్లు సెనెకా కల్పన. ఆంధ కథకులు ఆళరీరవాణిచేత నిజం చెప్పించి 
నారు. ఇంక ఆచార్యులవారు నిజం బయల్పడడానికి ఇంచుమించుగా సెనెకొ 

కల్పననే అనుసరి చినారు 

ఇట్లు కార్య కారణ సంబంధాలు నిరూపించుకుంటూ కథ క్రమోన్మీలనం 

అయ్యేటట్లుగా జా[గత్తగా రచన చేశారు అచార్యులవారు. [పతిభావంతుడై న కవి 

రసవంతము కాదగిన ఘట్టాన్ని ఏరికొని, దానిని సంస్కరించి, సన్నివేశ ములను 
[క మోస్మీలనంగా ఏర్పరచుకొని, శిల్పసమ్మితంగా సంవిధానం చేస్తే రస-పాత 

పోషణముల కాతడింక పత్యేకించి [శమించనక్క_ర లేదు. వాని అంతట అవే 
సమకూరుతాయి. ఇట్లా నిబిడంగా కథను కూర్చుకొన్నప్పుడే, ఆ కథను “ఇతి 
వృత్తము" ఆంటారు అని అభినవగు పుకు వ్యాఖ్యానించినాడు. 

ఇంక నాయకుని గూర్చిన విమర్శ. నాటక ఫలం ఎవరికి చెందుతున్నదో 

ఆతడు ఆ నాటకానీకి నాయకుడు ఈ ఫలం నాయకుని చర్యల వల్ల సాధింప 

బడ వచ్చు, లేదా నాయక పరివారంవల్ల సాధి పబడవచ్చు. ఇక్కడ నాటక 

ఫలం - విషాదం - రాజరాజ నరే౫దుకు స్వయంకృతాపరాధ౭గా సాధించు 

కొన్నాడు అ దుచేత విషాద సారంగధర నాటక నాయకుడు రాజరాజ 

నరేందుడే అవుతున్నాడు. ఆచార్యులవారు కూడా నాటక (పకృతులను వివరించి 

నప్పుడు రాజరాజునే నాయకునిగా పేర్కొన్నారు. ఆయితే నాటకానికి పేరు 

పెట్టట=లో సాధారణంగా నాయికి పేరు లేదా నాయకునిపెరు ధ్వనింప వేయటం 

ఆచారం మరి విషాద సారంగధరములో సారంగధగుని పేరున్నది. ఆ. తేకాదు, 

అతని జీవితము విషాదాంతము. అందుచేత ఈ నాటకమునకు సారంగధరుడే 
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'నాయకుడన్ననారున్నారు. మాట వరునకు ఈ వాదమును ఆంగీ కరించినో- 

సారంగధరుడు వట్టి పిరికివాడు, [కియాశూన్యుడు, పావురాల ఆటవంటి బాల్య 

చేష్టలవాడు, ఆతని పాత అసలు రూపుకట్టనేలేదు అని నిరూపించటానికి పూను 

- కొంటున్నారు. ఈ వాదనులు సరికావు. నాటకానికి పేరు |పధాన ఘట్టాన్ని పట్టి 

కూడా పెడుతున్నారు. 'మృచ్చకటిక' వంటి పేర్లు ఇందుకు తార్కాణము. ఇంక 

ఇందులో- ఏక్రైక పుతుడు,. సౌజన్యమూర్తి, భావి చ్మకవర్తి, వంశ వర్ధనుడు 

ఆయిన సారంగధర కుమారుని కోల్పోవటం అనేది రాజరాజనరేర్నదుని 

జీవితంలో అత్యంత (పధానమైన ఘట్టము; అది విషాదాంతము. అట్టి విషాద 

మునకు హేతుభూతుడై న సారంగధరునిబట్టి దీనికి “విషాద సారంగధ రము” 

అన్నపేరు సమంజసమవుతున్న ది. అంతేకాని, సారంగధరుడు నాయకుడు 

కావటంవల్ల మా(తము కాదు. 

ఇంక నీతి విషయం. ఇది రెండు విధాలు-విషాద నాటకమే నీతిదాయకం 

కాదన్నది మొదటిది. సవతికుమారుని కవయగోరిన చిత్రాంగి కథవంటిది నీతి 

దాయకం. కాదన్నది రెండవది. ఆసలు విషాదరూపక రచనను గూర్చి 

ఆచార్యులవారు విషాద సారంగధర [పథమ ము[డణ పీఠికలో ఇట్లా [వాశారు.- 

“*,.....ఈ నాటకము విహాదా-తముగా నొనర్పబడియున్నది. ఇది (కొత్తపర్ధతి 

యగుట. యెజు(గనివాండ(గాను. ఆంగ్లేయ భాషయం దిట్టి విషాద నాటకము 

లనేకములు కలవు. నీతిటోధ విషాదనాటకములయందు వలె మంగళాంత నాటకముల 

యందు గలుగ(జాలదని నాకు(దప్పని యభి,పాయము. కావున నీ (కొ త్తపర్ధతి 

ననుసరించితి. కథలో సాశంగధరుని కరపాదచ్చేదమైన పిదప సిద్ధుడొక 

డరుదెంచి కాలబుసేతులు మొలిపించెనని [వాయబడియున్నది. అరసిచూడ విషా 

దాంతముగా6 గథ ముగించుటకు( గల యనభిలాషము సిద్ధుని రాకకు( గారణ : 

మైనట్టూహింప( దగియున్నది. కాలుసేతులు మరల మొలచుట స్వాభావికము 

గాదు కావునను, సారంగధరుని మృతియే స్వాభావికముగ నుండుటయే కాక కథ 

యందలి. నీతిని పట్టుదలగా గలిగించుట కాధారమగుటంజేసియు, నదియే 

యాదరింపబడియున్నది. సారంగధరు” శిక్షించిన పిదప యాకాశవాణి వలన, 

జి[తాంగి దుర్నీతి రాజునకు( దెలిసెశని కథలో నున్నది ఇంత దెలిసియున్న 

యాకాశవాణి సారంగధరుడు శిక్షితుండగుట వరకు నీ వృత్తాంతము వెళంబెట్టని 

కై లాటమేల యొనర్చెకో తెలియదయ్యె. ఇదియు స్వాభావికము కాదు నయ్యా 
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కాశవాణి సాహాయ్య మీ నాటకమున గోరంబడదయ్యె.” (1905 లో సారంగధర 

నాటకాన్ని [వాసిన పానుగలటివారు కథను సుఖాంతమే చేశారు.) 

(టాజెడీ లేదా విషాద నాటకము ఆదరణీయమను విషయమున ఆచార్యుల 

వారి అభ్మిపాయములు దృఢంగా ఉన్నవి. | పపంచ (ప్రఖ్యాతి చెందిన సంస్కృత 

నాటక సాహిత్యమందు విషాద నాటకములు లేనేలేవని చెప్పవచ్చు. తక్కిన 

భారతీయ భామలలో ఇంచుమించుగా (కీ.శ, 1260 వరకు అసలు నాటక రచనే 

లేదనటం ఆతిశయో,క్తి కాదు. కాగా భారతీయ భాషలలో నాటక రచన 1850 

తరువాతనే (పారంభమైనది 1857 లో భారతదేశములోని మూడు ఆధునిక 

విశ్వవిద్యాలయాలకు- బొంబాయి, కలకత్తా, మ।| దాసులలో - అంకురార్పణ జరిగిన 

తరువాత షేక్సి)యర్ నాటకాల [పభావం మనవారిపై పడింది. వావిలాల వాసు 

దేవళాన్త్రిగారు “జూలియస్ సీజరు' నాటకాన్ని “సీజరు చరితము” అన్నపేరుతో 

ఆంధధీకరించి, 16575 లో (పకటించినారు. ఈ ఆం(ధీకరణకు మూడు విశిష్టతలు 

ఉన్నవి. ఇది మొదటి ఆంగ్లనాటకాం ధ్రీకరణము, ఇది తెలుగులో తొలి విషాద 

నాటకము, ఆంధధీకరణమంతా తేటగితిలోనే సాగటంచేత, తెలుగులో ఇది తొలి 

సంపూర్ణ పద్య నాటకము. ఇది (పకటితమైన ఒక పుష్కరము తరువాత విషాద 

సారంగధరము. వెలువడినది. ఇది తెలుగులోని తొలి స్వతం[త విషాద 

రూపకము. దీనిపై షేక్స్పియర్ విషాద నాటక రచనా [ప్రభావం బాగా ఉన్న 

దన్న అంశాన్ని తణికెల్ల వీరభ్మదుడుగారు సిరూపించియున్నారు, | 

విషాద రూపకం [గీసు దేశంలో (పభవించింది. (గీకుల దృక్పథము 

భార తీయుల దృక్పథమునకు భిన్నమైనది. అసహనము, ద్వేషము, అన్యాయా 

చరణము, హింస మొదలగు దుష్టశక్తుల విజృంభణము వలన మానవుని జీవితము 

నిరాశాపయము, దుఃఖభాజనమునై , మంచివారు కష్టాలను, బాధలను ఆనుభ 

వించటం లోకంలో జరుగుతున్న దనీ, కాంతి సౌఖ్యములనుభవిస్తున్న మానవుల 

యెడ దేవతలు అసహనముకు, విరోధమును |పదర్శించి, వారిని దుఃఖభాజనులను 

చేస్తూ ఉంటారనీ |గీకుల నమ్మిక. అందుచేత అచ్చటి రచయితలు మానవ 

జీవితాన్ని యథాతథంగా చితించటానికే పూనుకున్నారు. ఆయినా మృత్యు 

ముఖమునందు కూడా మానవ జీవితమందలి ఉదాత్తతను |పదర్శి-చుటకు 

(యత్నం చేయటం ఆ రచయితల యందలి విశిష్టత. ఈ గుణముల కలిమిచేతనే 

విషాద రూపక నిర్మాణము ఉత్తమ కళ కాగలిగినది. ఇంక షేక్సి (యర్ నాటక 
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నాయకులు (గీకు నాటక నాయకులవలెనే ఉదాత్తులే అయినా, వారిలోగల ఏదో 

ఒక విలక్షణమైన లోపంవల్ల- అది అల్ప మైనప్పటికీ- సంకట పరిస్థితులలో 

చిక్కువడి తమకు ముప్పు తెచ్చుకొని తాము నశించటమే కాక తోటి సద్ధర్ముల 

నాశనమునకు కూడా కారకులవుతూ ఉంటారు. ఈ చివరి ఘట్టమున నాయక 

చరితము మిక్కిలి శోచనీయమై, ఎంతవానికి ఎంతటి గతి పట్టినది అని లోకము 

చూపు సానుభూతికి పాతమగును. కాగా, నాయకుని మానసిక సంషోభము, 
రాలనైన [దవింప జేయగల వాని శోచనీయావస్థయును విషాద నాటకనున 

[పధానములగుచున్నవి. (గీకులు, షేక్సి ఎయర్ వలెనే భారతీయులు కూడ 

ఉత్తములనే తమ తమ నాటక నాయకులుగా స్వీకరించారు. కానీ, నాయకులను 

ఆదర్శ వ్యక్తులనుగా చితించుట భారతీయుల దృష్షి కాగా, విషాదత్వమును 

పరాకాష్ట పొందిందుట తక్కినవారి దృష్టి. నాయకుని ఉత్తమత్వమునుపట్టి 

ఆతని స్వల్పదోషమో, (పమాచమో ఘోాపరిణామమునకు దారి తీస్తుంది. 

సాధారణంగా ఆల్పులదోషాలు- అవి పెద్దవై నా ఘోరపరిణామాలకు దారితీయవు. 

కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఉత్తముల ఆల్పదోషాలు కూడా భూకంపాలను పుట్టిస్తూ 

ఉంటాయి. ఆపే ఉదాత్త నాయకుని విషాద ప“స్థితి మాత్రమే మానవ హృద 

యాన్ని స పూర్ణంగా కదలింపగలదు. ఇట్టి విషాద రూపకాలే అకిష్టాటిల్ చెప్పిన 

భావక్షాళనము (Catharsis of emotions) నకు సమర్థములు కాగలవు. 

ఈ విషాద పరిణామమునకు ఉన్ముఖముగానే ఆద్యంతము కథా నిర్మాణము, 

భాషా [పయోగాదులు జరగాలి. 

(పాచ్య పాళ్చాత్యులు కథా విషయములో సమ పాధాన్యాన్నే చూపినా 

భారతీయులు రసపోషణమందెక్కువ మక్కువ చూపగా, పాశ్చాత్యులు పాత 

పోషణమందు, చిత్తవృత్తి నిరూపణమందు ఎక్కువ మక్కువ చూపినారని 

సాధారణంగా అకటం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిజం చెప్పాలంటే ఆడి ఒక పెద్ద 

భేవం కాదు షేక్స్పియర్ (పభృతుల నాటకాలలో పాతపోషణకు ఎంత [పాధా 

న్యము ఉందో శాకుంతల- మృచ్చకటిక - ఉత్తర రామచరిత - మ ద్రారాక్షసాది నాట 

కాలలోను. అటువంటి [పాధాన్యమే ఉంది. కావున రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ 

గారు చెప్పినట్టుగా ““పాచ్యులకును, పాళ్ళ్చాత్యులకును నాటకరచనలో తత్త్వము 

నందంతగా భేదము లేదు. ఇరువురును ముఖ్యముగా రసోపాసకులే.'' (నాటకోప 

న్యాసములు. పు 50) పింగళి లక్షీకాంతంగారి “కావ్యశిల్చ సమీక్ష" చదివి 
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నప్పుడు ఈ విషయం మరింత స్పష్టం కాగలదు. అయితే వారి వారి పరిభాష 

లోనూ, నిర్మాణ శిల్పంలోనూ మాతం భేదం ఉంది. పాశ్చాత్యులు భావసంఘర్ష 

మునకు అధిక [పాధాన్యం ఇస్తారు. కాని భారతీయుల దృష్టి వేరు. శకుంతలను 

పరి[గహించటమా? మానటమా అని దుష్యంతుడు సందిగ్దావస్థలో పడిన ఘట్టము 

వంటి వానిలోకూడా భారతీయులు తద్విపులీకరణకు (పాధాన్యమీయక, సూచనా 

మా(తంగానే ముగిస్తారు ఆచార్యులవారు ఈ రెండు మార్గాలను అనుసరించారు. 

చిితాంగీ-రాజరాజ నరేందుల ప్యాతలను తీర్చిదిద్ధటంలో. విషాద నాటక రచన 

చేయటంలో ఆచార్యులవారి దృష్టి ఏమిటో ఇంతకుముందు తెలుసుకొన్నాము. 

ఆసలు విషాద నాటకమే ఆదరణీయముకాదన్న అంశం నేడు నిలువదు. ఇంక 

కథ నీతిదాయకము కాదన్న అంశం. ఇందుకు ఆచార్యులవారి సమాధానం ఇట్లా 

ఉందీ - “ఈ కథయే అపళస్తమనియు, సవతితల్లి కుమారుని మోపాంచుట 

దుర్నీతిదాయక మనియు, నాటకమునకు దగినది కాదనియు గొందణి యభి[పా 

యము. నీతియు, దుర్నీతియు( బరస్పరాధార నములు గల్లినవి. దుర్నీతి యించు 

కైన( (బకటింపకున్న నీతికి. గాంతి గలుగదు. రావణుని దుర్నీతి లేకున్న 

(భ్రీరామున కంతకీర్తి కలుగునా ? దుర్యోధనుని దుర్నీతి లేకయున్న( బాండవుల 

కంతటి ఖ్యాతి కలిగియుండునా? కావున నీతి కుదుర్పవలెనన్న, దుర్నీతి నించుక 

(పకటించియే తీరవలెనని నా సవినయ విజ్ఞాపనము. రుచి భేదములు, నభి ప్రాయ 

భేదములున్న నుండుగాక !'' 

ఇందులో ఆచార్యులవారు ఉదాహరించిన (శ్రీరాముడు కానీ, పాండవులు 

కానీ విషాద నాయకులు కాకిపోయినా వారు పేర్కొన్న నీతిని కుదర్చవలెనన్న 

దుర్నీతి నించుక |పకటించియే తీర వలెనన్నడి ఆదరణీయమే అని భావిస్తాను. 

ఇంక సౌజన్యమూ ర్తి అయిన సారంగధరుడు మృతి చెందటం నీతిదాయకం 

కాదన్న వారికి కూడా ఆచార్యులవారు సమాధానం చెప్పారు. “__కొందటీ 

నాటకమున సారంగధరుని మృతి నీతిదాయకము కాదని నాతో మందలించిరి. 

ఎందుగాని నీతిపరులకు సుఖమును, దుర్నీతిపరులకు దుఃఖమును గలుగుటయే 

ఫల[శుతిలో సంతసము నించునది యనియు వచించిరి. లోకమున గనుభవమున 

నట్టు పరిణమింపదని నేను వచించితి. సత్పురుషుల కెందు(గాని [పాయికముగా 

బాధలు వచ్చుటయే మనము కనుచున్నారము. అదిగాక లోకమున జరుగు వివ 

యములలో నెన్నియో ఫొర(బానులు కలవు గదా? సద్గుణము కలవా రెందరిక్షో 
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చెప్పరాని దుఃఖములు కలుగుట చూడమా ? వానికన్నిటికి గారణము చెప్పుటకు 

సాధ్యమా? అట్లే యియ్యెడ నూహింపవలయు. మంచివా(డై, ఏకపత్నీ|వతు(డై, 

యణుమా[తమైన నపరాధ మెజు(గని మహానుభావు(డై యుష్న వానికి( గొంచె 

మయినను సుఖముం గలిగింపక చంపినందున నాటకమును జూచినవారు సద్గుణ 

ములవలన( |బయోజనముండ(జాలదని యభి పాయపడుదురని కొందణి వాదము. 

ఇతర నీతులెన్నియో దీనియందు( బొడ కట్టుచుండ(గా నిట్టి యభిిపాయ మెవ్వరి 

కిని, గలుగదు. సారంగధరుసియం దపరాధ కల్పనమే వలయునన్నచో తన 

కెప్పుడు (శేయముం గోరు ప్రాణసఖు(డు సుబుద్ధి మాట ఇంతై నను విననిది 

యపరాధమే యని యూహించిన నూహింపవచ్చు( గదా?” | 

విషాద నాయకుని 'సర్వనాశనము' నిజానికి చాలా అన్యాయంగా, ఘోరంగా 

కనిపిస్తుంది. కాని, పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారు పేర్కొన్నట్లుగా అధర్మ సంహ 

రణలో ధర్మం కొంతవరకు త్యాగం కావటం తప్పదు. సత్య సమ్మతము లేదా 

కావ్య సత్యము ఆయిన ఇట్టి కల్పన విషాదత్వముశకు మరింత దోహదకారి 

అవుతుంది. "కింగ్ లియర్' లోని కార్టీలియా మరణం, విషావ సారంగధరము 

లోనీ సారంగధర మరణం - వీటిని ఈ దృష్టితోనే (గహింపవలసి ఉంటుంది. 

ఏ నాటకమందై నా నిర్వహణ శిల్ప విషయమున |పధానమైన ఆంశ ములు 

మూడు. 1. వ స్తైక్యమును సాధించటం, 2 రచన ఉదాత్తంగా ఉండటం, 

8. ప్మాత పోషణము ఉత్తమంగా ఉండటం. ఈ మూడి)టిని వరుసగా పరిశీ 

లించుదాం. 

| వ స్తెక్య్యము : ఇది ఈ నాటకంలో చక్కగా సాధింపబడినది, 

తదనుగుణముగా కరుణరసపోషణము సాగినది. కాని కేతవరపు రామకోటిశాన్తి 

గారి దృవ్దిలో తృతీయాంక మందలి న్యాయ విచారణ ఘట్టము మాతము 

వ స్త్వైక్యమును భంజించుచున్నది. అంతేకాదు, అచ్చట రాజరాజు నరేం(దుడు 

విషాదరూపక నాయకుడుగా కాక న్యాయాన్ని పాలించే చకవర్తిగా దర్శన 

మిస్తున్నాడు. కానీ, ఈ సందర్భంలో ఒక అంళాన్ని మృాతము మర్చిపోరాదు. 

రాజరాజ నరేందుడు అప్పటికింకా దుఃఖోపహతుడు కాలేదు. భార్యకు అవమానం 

జరిగినద ర్న [భమలోపడి కోధావీమ్ణడు మ్మాతమైనాడు. అయినా, ఆతడు సహ 

జంగా ధీరోదాత్తుడు కావటం చేత, ఆ [కోధాన్ని సంయమించుకొని, ధర్మాస నాన్ని 

అధిష్టించి దీర, విచారణను న్యాయాన్వేషణ బుద్ధితో సహించినాడనీ, దీనివల్ల 
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అతని పాత పోషణకు కృతి కానీ, వ స్యైక్యమునకు భగము కానీ కలుగలేదని 

చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు రాజరాజు న్యాయ పక్షపాతము. అతని విషాద నాయ 

కత్వమును మరింత దీప్త మొనర్చుచున్నది. “నాటక కర్త న్యాయవాది కనుక 

ఈ అంశాన్ని చాలా పె=:చినాడనుట కూడా సమంజసం కాదు. ఒక. పక్క 

భార్యకు జరిగిన అవమానము, ఇంకో (పక్క ఏకైక పుతునిపై దోషారోపణము, 

మరో (ప్రక్క తన ఇంటనే ధర్మచ్యుతి జరిగినదనెడి చింత- ఈ మూడింటి చేతా 

సంక్షుభితుడ్రై పోయిన నాయకుని కర్తవ్యతా విమూఢతకు ఈ దీర్ష విచారణము 
త్తార్కాణమని చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు, విషాద నాటకములో భాఎ సంఘర్షణము 

రెండు విధాలు, బాహ్యము, ఆంతరము. అని. ఈ ఘట్టంలో ఈ రెండూ సాధింప 

బడిన వనటం శిల్ప సమ్మతం కాగలదు. భంగ్యంతరంగా న్యాయస్థాన విచారణ 

పద్ధతిలో ని దోషాన్ని నిరూపించటానికి ఈ అంశాన్ని ఇట్లా పెంచి వాశాడని 

చెప్పవచ్చు. అయితే ఇటువంటి దానికి శిల్ప దృ ఎక్షిలో స్థానం లేదు. పుత 

మరణంతో జీవచ్చవం అయిన రాజు ఉత్తర రటరీలో నీతిబోధ చేస్తాడు. ఇది 

నాటకంలోని భాగం మాతం కాదని గుర్తించాలి. 

౨. రచన ఉదాత్తంగా ఉండటం అంటే శైలి పటువుగా, సంవాదాలు 

నివిడంగా, క్లుప్తంగా, పద్యాలు తగిన ఛందములలో రసోద్దీపకంగా సాగటం అని 

అర్థము. విషాద సారంగధర మందలి శైలి పబంధధోరణిలో ఉన్నది. సంభావ 

ణలు చాలా చోట్ట సుదీర్హాలు. వచనంలో ఆర్థం కంటె శబ్దం ఎక్కువ 

[ప్రాధాన్యత వహించింది. పద్యాలు, పాటలు చాలా చోట్ట భావ గాంభీర్యం లేని 

విగా ఉన్నాయి. అంద కేత రచనా శిల్పం లోపభూయిష్టంగా ఉన్నదని అంగీ 

కరింపక తప్పదు. కాని అది నాటి కాల ప్రభావము. ఆనాటి [పజలకు అది 

రుచించింది కూడా. నాటక రచనకు తెలుగుభాష పనికిరాదన్న, కాలంలో నాటక 

భాష సరళంగా ఉండటానికి అవకాళం లేదు. ఇంక రచనా శిల్పంలో ఇంకొక 

దోషం కూడా నేటి ము[దణలలో కానవస్తుంది. సాధారణంగా వచనంలో చెప్పిన 

భావమే తరువాతి పద్యంలోనూ, అచ్చటచ్చట ఆనుబంధంలోని పాటలో కూడా 

ఉంటుంది. 

ఒక ఉదాహరణ :-- రెండవ అంకం నుంచి- 

సారం :. అమ్మా! నీవు పొరవడితివి. ఈ సమయమున నా మాట 

లెందుకని యంటి(గాక మతి యొక్కటి కాదు. 
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అమ్మా! యదిగాదీ సమ 
యమ్మున నామాట లేటి కంటిని గాదే 

సమ్మతి వడితినె? యెజు(గవు 
పొమ్మా నానుడుల నిందు (బొరవడితివిగా. 

నిజానికిది రచనా శిల్పంలోని దోషం కాజాలదు. పద్యం చదవ గలిగిన నటుడు 

పాట పాడరాదు; లేదా పాట పాడగలిగిన నటుడు పద్యం చదువ నక్కరలేదు. 

పద్యం కానీ, పాట కానీ రాని నటుడు కేవలం వచనమే చెబుతాడు. అయితే 

పద్యం కానీ, పాట కానీ సాగినప్పుడు వచనాన్ని కొంత edit చేసుకోవలసి 

ఉంటుంది. రంగస్థల [ప్రదర్శన ప్రతులు తయారు చేసుకొనటం మరి లోకా 

చారమే. 

ఆచార్యుల వారి పద్యరచన అనుకరణ [పాయమైనదని రామకోటిళా స్రీ 

గారు ఆక్నేపిస్తూ మూడు ఉదాహరణము లిచ్చినారు :- 

(i) ఆచార్యుల వారి- “నిండు చందురు(ోలు నీ ముద్దుమోము 

వనిత! ఏకరనుండు వాడ(గా జేసె క 

అన్నది కంకంటి పాపరాజు రచనతో సంవదిస్తున్నది. 

“వెలలేని కళలతో వెలయు నీ నెమ్మోము 

వనిత యే వికలుండు వాడు పటిచె” (ఊఉ. రా. 17 287) 

(ii) ఆచార్యుల వారి- ““గగనేందిరా రామ కయిసేయు రవలచే. 

జొలుపారు పాపట బొట్టనంగ”' 

అన్నది చేమకూర వేంకటకవి పద్యంతో సంవదిస్తున్నది. 

“ నవహార సంఘట్టన |గ స్తపతయాజ 
గగనలక్ష్మీ మౌ_క్తికంబనంగ" (సా. చ. 1127) 

(111) ఆచార్యుల వారి- ““పారావతములాట పనిబూని నాకు నే 
డెలమినాడెడు బుద్ధియేల గలిగె” 

అన్నది చేమకూర వేంకటకవి పద్యంతో సంవదిస్తున్నది. 

“పట్టు పాటఖుమటందు( బారావతంబును 

వెకిలినై నేనేల విడువ(బోతి,” (సా. చ. 11 148) 
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బహు (గంథి పఠనంవల్ర ఆయా కవుల మీది అభిమానం వల్ల పద్య 

రచనలో సంవదించే భాగాలుండటం దోషం కాదు. కాని అవి మూలానికి వన్నె 

పెడుతున్నాయా? లేదా తీసికట్టుగా ఉన్నాయా ? అని వికుర్శకు లాలోచించాలి. 

శి. ఇంక పాత పోషణ :- విషాద సారంగధగములో (ప్రధాన 

వ్యక్తులు ముగ్గురు. (i) రాజ రాజ నరేఇదుడు (ii) చిత్రాంగి, (iii) సారంగ 

ధరుడు రాజ రాజ నరేం|దుడు ఉత్తమ విషాదనాయకుడుగా తీర్పబడినాడనటం 

నిర్వివాదం. “ఇంక ( గొన్ని దినములలో నీవీ భ|దపీఠము నారోపాఎపనున్నాడవు 

గదా” అని సారంగధరునితో ఆరంభములో పలికిన రాజు చిపరకు తానే వాని 

కాలుసేతులు నరికించి, రాజ్యపట్టాభిషేకము మాని, శ్మశాన పట్టాభిషేక ము 

చేసిన వాడయినాడు. ఇంక తణికెల్ప వీరభదుడు గారు పేర్కొన్నట్టుగా'' ఈ 

నాటకమున కంతకును ముఖ్యముగా దీని దుఃఖాంత మునకు చ్మితాంగీ ప్మాతము 

మూలాధారము. చితా ఎగిదేవి పాత్ర యే నాటకమునకు (పాణము వంటిది. ఆమె 

లేనిచో రూపకము రసరహితమగునన్న తప్పిదములేదు '' ఇటున-టి చిత్రాంగి 

పాాత్రమును ఆచార్యులవారు రమణీయముగా తీర్చిదిద్దినారు. ఆంగ్ల సాహిత్య 

విశారదులైన వీరభదుడుగారు “చిత్రాంగి - పాత్ర సంపోషణము” అన్న 

పేరుతో ఒక మహత్తరమైన వ్యాసాన్ని (ప్రకటించిన విషయం ఆదిలోనే 

పేర్కొన్నాను. (ఆంధప |త్రిక సంవత్సరాది సంచిక. 1916 ఏపిల్ -8 వ తేది) 

అది అవళ్య పఠనీయము. అందుచేత నేను మరల చెప్పటం పునరుక్తిగా 

ఉంటుంది. వీరభ! దుడుగారు ఈ వ్యాసాన్ని ఆంగ్లంలో కూడా (తివేణి ప్మతికలో 

(ప్రకటించారు. ఆంగ్ధభా షలో విమర్శకు - అందునా సద్విమర్శకు నోచుకొన్న 

తొలి తెలుగు నాటకం విషాద సారంగధరమే అనుకుంటాను. ఇకక సారంగ 

ధరుడు వయోధర్మమును మించిన ఆత్మసంయమనం, సర్యనాశ నము తన 

నెదుర్కొంటున్నా పినతల్లి దౌష్ట్యమును వెల్లడింపని చిశ్తసైర్యము కలవాడుగా 

చితింపబడినాడు. స్టూలదృష్టికి, ఈతడే నాయకుడా ' అన్నంతగా సారంగ 
ధరుని పాత్ర పరిపోషితమైనది. వాని పతనము, నాయక పతనమునకు 

దారి తీసినది. అందుచేత సారంగధరుని పాత రూపుకట్టలేదని విమర్శించటం 

న్యాయం కాదు. సౌరంగధరునిలో ఖేలన (ప్రియత్వం అనే వ్యసనాన్ని, మిత్ర 

వాక్యాలను పెడచెవిని పెట్టటం అనే మూర్ధత్వాన్ని దోషాలుగా పేర్కానవచ్చు. 

కాని ఇచ్చట విధి పాతికూల్యమే బలీయమైనట్టు గా కనిపిస్తు ది. “పాయః 
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సమాపన్న విపత్త్తి కాలేధియో౬పి పుం 'సౌం మతినీ భవంతి?” అన్నట్టు విపత్తు 

ఆసన్నమై ఉండగా మనీషుల బుద్ధులు గూడా మలినమవుతూ ఉంటాయి. కొగా 

సారంగధరుని చర్మితయే ఒక ,టాజెడి. అది రాజ రాజ నరేందుని చర్మిత 

అనెడి అసలు ట్రాజెడీకి దారి తీసింది. 

అంతకుముందు. తెలుగులో స్నుపతిష్టిత మైన మార్గమేదీ లేకపోవటం చేతా, 

తమకు కూడా విషాద రూపక రచనకు అదే (ప్రారంభం కావటం చేతా, నాటి 

[ప్రజల అభిరుచికి కొంత తలయొగ్గవలసి రావటంచేతా, రచనలో స్వల్పదోషాలు 

దొరలినాయి. అయినా మొత్తం మీద ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యుల వారు 

తెలుగు నాటక చర్మితలో ఒక [కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికారు; అంథ 

నాటక పితామహ బిరుదాంచితులై నారు. రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మగారు 

పేర్కొన్నట్లుగా “పది శోకాంత నాటకములు చేసినంత పని తెలుగు వారికిది 

యొకటే చేసినది” (నాటకోపన్యాసములు. పుట 87). 

ఊహ మొనలుదేరి ఉలియై పలుకరించు 

మనసు వచ్చి శిలలు చనువు నిచ్చె 

శిలకు శిల్చికున్న ఖ్రీమదదై్వైతమ్ము 

కళల గుండెవాడు తెలియగలడు. 

శ్రీ ఇంద్రగంటి 



(పతాపరుద్రీయం 

ఉద్దండ పండితునిగా, వ్యాఖ్యాతగా అపూర్వథాతి నార్జించుకొని ఆభినవ 

మల్లినాథుడుగా విరాజిల్లిన వేదం వేంక టరాయశాన్రిగారు పతాపరుదీయం వంటి 

రంగ స్థల నాటకం (వాయటమే ఒక విశేషం. అందునా వీర గాంథికం తప్ప 

వ్యావహారికం వద్దనుకొన్న పండితుడు పాత్రోచితభాష నెపంతో పేరిగాడు 
వంటి పాత్రలకు పచ్చి వ్యావహారికం వాడి, వాడుకభాషలోని తీయదనాన్ని 

చేరలతో చూరలివ్వటం మరో విశేషం. నాటకంలోని పాతల సంఖ్య ఆసంథ్యా 

కంగా వున్నా [ప్రదర్శనం సుసాధ్యమేనని నిరూపించటంకోసం తానే ప్రయోక్తగా 

నడుంక ట్టటం ఇంకో విశేషం. నాటక (పదర్శనం నటులు సుూిక్నితులుగా 

వున్నప్పుడే ర_క్తికడుతుందని చాటటం కోసం “ఆం(ధాభిమాని సమాజ' మనే 

నాటక సంఘం కూడా స్థాపించటం మరొక విశేషం. నాటక మనేది కేవలం 

వినోదంకోసం కాదనీ, తద్ద్వారా జాతిని (పబోధించాలని ఒక మహత్తర 

లక్ష్యంతో (పతాపరు[దీయం (వాయటం అన్నిటినీ మించిన విశేషం. 

ఇన్ని విశేషాలు ఒక్క రచనలో కుదురుకోవటమే (పతాపరు[దీయి 

నాటక విశేషం. 

(పతాపరుదీయానికి ముందు తెలుగులో స్వతంత్రమైన రంగస్థల నాట 

కాలు .లేకపోలేదు. ఆ మాటకువస్తే ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులుగారి చిత్ర 

_ నశీయానికి ముందు సంస్కృతాంగ్ల రూపాకానువాదాలు లేకపోలేదు. ఏమైనా 

అవి అనువాదాలు మ్మాతమే, కొక్కొండ వేంకటరత్నం పంతులుగారి “నరకా 

సుర విజయవాాయోగం' ఉపలబ్ది సంస్కృతరూపకాం ధ్రీక రణమైతే, కోరాడ 

రామచంద శాన్రిగారి “మంజరీమధుకరీయంి స్వతం[త |పథమాం[ధ రూపకం 

అవుతుంది. వావిలాల వాసుదేవశాన్రి గారి “సీజరుచరి[తం' |ప్రథమాంగ్ల రూప 

కానువాద మైతే, ఆయన రచించిన “నందకరాజ్యం' (పథమ స్యతం|త సాంఘిక 

రూపకం అవుతుంది. 

క 
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ఇంఘీక రూపకాల్లో క న్యాపల్కం సాధించిన [పయో జనాలు గురజాడ 

వారిని యుగకర్త స్థాయి కెత్తిన విషయం సువిదితం. (పతాపర్మ్నుదీయం వేదం 

వారిని అంత ఎత్తుకు తీసుకుపోకపోయినా ఏ లక్ష్యంతో ఆ నాటకం (వాళారో ఆ 

లక్ష్య సాధనలో మాతం ఆయన నూటికి నూరుపాళ్ళు కృతికృత్యుడై నాడు. 

“పతాపరుద్రీయం', “కన్యాశుల్క_౦' ఒకే సంవత్సరం (వాయబడినాయి. 

అది 1897. అంటే 'చి”!నశ్రీయం' |[వాయబడిన తరువాత సరిగా పదకొండు 

సంవత్సరాలకు (పతాపర్మ్నుదీయం వెలువడ్డది. ధర్మవరం వారు “సరసవినోదినీ 

సభ” స్థాపించి ప్రయోక్తగా కూడా నటులకు శిక్షణ నివ్వటం వేదంవారికి ఒర 

వడి గావచ్చు. 

' పతాపర్నుదీయం”, “కన్యాపల్కం' ఒకే సంవత్సరం అవతరించినట్లు 

వేదం వారు, ధర్మవరం వారు ఒకే సంవత్సరం జన్మించారు. ఆ సంవత్సరం 

1858. ధర్మవరంవారి 59 సంవత్సరాల జీవితంలో అధికభాగం ఆం|ధనాటక 

రచనతోను, ఆ నాటకాల |పయోగంతోను గడిచిపోయింది. రచనా |పయోగాలే 

కాక వారిలో నటనకూడా చోటుచేసుకుంది. వేదంవారి 75 సంవత్సరాల జీవితంలో 

అధికభాగం కావ్య [పబంధ వ్యాఖ్యానాలతోను, అనువాద రచనలతోను గడిచి 

పోయింది. మేఘసందేశం, రఘువంశం, కుమారసంభవం మొదలైన (పబంధా 

లకు తెలుగు టీకాతాత్సర్యాలు; విక్రమార్క. చర్మితం, పాతోపదేశం, 

అమరుకం, రసమంజరి, పుష్పబాణ విలాసం, భర్తృహరి సుభాషిత తిశతి 

మొదలైన సంస్కృత |గంథాలు వేదంవారి టీకా తాత్పర్యాలవల్లనే, సంస్కృతం 

రానివారిక్కూడా సుబోధక మైనాయి. “దశకుమార చరిత్ర" కథా సరిత్సాగరాల 

అనువాదం కూడా తెలుగు తమ్ముల్ని దృష్టిలో వుంచుకునే చేశారు వేదంవారు. 

సారంగధర చరిత, విజయవిలాసం, శృంగార నైషధం, ఆముక్తమాల్యద వంటి 

తెలుగు (ప్రబంధాలు వేదంవారి టీకా తాత్సర్యాలవల్ల సర్వజన సంసేవ్యములై 

నాయి. నాగానందం, (పియదర్శిక, రత్నావళి, శాకుంతలం, మాళవికాగ్ని 

మితం, విక మోర్వశీయం, ఉత్తర రామచరిత వంటి సంస్కృత నాటకాల 

అనువాదంవల్ల పఠితలతోపాటు వేదం వారిక్కూడా ఎంతో మేలు జరిగింది. 

అదేమంటే-స్వతం[ తమైన తెలుగు నాటకాలు |వాయాలనే ఉత్సాహం ఆ అనువాద 

రచనల వల్లనే వేదంవారి కుదయించింది. రాజమం|డిలో ఎఫ్- ఏ పాసయ్యే 

నాటికే షేక్సియర్ నాటకాల రుచి పసిపట్టా డాయన. ఆ అభిరుచే ఆయనచేత 
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“కింగ్ లియర్' నాటకాన్ని తెనుగు చేయించిండి. ఈ విధంగా అటు సంస్కృత 

నాటకాల తీరుతీయాలు, ఇటు ఇంగ్లీషు నాటకాల ఇంపూ సొంపులు వేదంవారి చేత 

(పతాపరుదీయం వంటి స్వతం్యత నాటకం (వాయించటంలో ఆశ్చర్య 

మేముంది? “ఉషాపరిణయం”, బొబ్బిలి నాటకం కూడా అటువంటి స్వతం[త 

నాటకాలే. నాటక రచయితగా వేదం వారికి పేరు (పతిష్టలు సంపాదించి పెట్టింది 

“పతాపరు దీయంి, 

వేదంవారికిగాని ధర్మవరంవారికి గాని వారిపితృపాదులవల్ల సం[కమించిన 

విద్యాసంస్కాారాలు విశిష్ట మై వి. వేదంవారి తం|డిగారు వేంకటరమణ శాన్రిగారు, 

సంస్కుతాం|ధ మహాపండితుడు, చిన్నయ సూరికి సహపారఠి. తండ్రిగారి 

ఉద్యోగందల్ల వేదంవారికి చిన్నప్పటినుంచి అనేక (ప్రాంతాల్లో ఉండే అవకాశం 

కలిగింది. ఆయా(పాంతాల పలుకుబళ్లి, యాసలు అవలీలగా ఆయనకు పట్టు 

వడినై . అధ్యయనం కూడా చాలావరకు తర్మడిగారి దగ్గరే. ము ప్పైనాలుగేళ్లి 

వచ్చిన తరువాత 1887 లో మ్మదాసు [కిస్టియన్ కాలేజిలో సంస్కృతాధ్యాపకు 

డుగా స్థిరపడ్డారు వేనంవారు. ఆక్కడ మిల్లర్ మొదలై.న ఆంగ్ధపండితుల మైత్రి 
కూడా వేదంవారి పాండిత్యానికి క్రొత్త వన్నెలు దిద్దాయి. 

(పతాపరుదీయం కథ చిన్నప్పుడు వేదంవారికి తండి చెప్పిందేనట! 

స్థూలంగా తండి చెప్పినకథను సూత్ష్మాతిసూక్ష్మంగా కుమారు డెన్నెన్ని చిలవలు 

పలవలు చేసి భావించుకొన్నాడో! 

ధర్మవరంవారు కూడా సంస్క్కృతాం|ధ కన్నడాలు తండి దగ్గరే నేర్చు 

కున్నారు. కృష్ణమాచార్యులవారి తొలినాటక రచన కన్నడంలోనే సాగింది. 

“ఉపేందవిజయ' “స్వవ్నానిరుద్ధ నాటకాలు కన్నడ రచనలే. తం|డిగారు 

బళ్లారి వార్డ్లా కాలేజిలో తెలుగుపండితుడై తే, కుమారుడు మొదట తాలూకాఫీసు 

గుమాస్తా, క్రమంగా మెజస్టీ)ట్ కోర్టులో పై)వేట్ వకీల్.ఆటుతర్వాత పరీక్షలో నెగ్గి 

(పభుత్వ న్యాయవాదిగా నిలబడ్డాడు. జీవితంలోని ఈ ఉద్యోగానుభవాలు కూడా 

ఆయన నాటక రచనకు ఎంతగానో ఉపకరించాయి. తెలుగులో 28 దాకా నాట 

కాలు [వాళారు. అందులో ము[దితాలు పధ్నాలుగు మ్మాతమే. విశేషమేమంటే 

“హరిశ్చం[ద' అనే నాటకం ఒకటి ఇంగ్లీషులో కూడా |వాయటం. 

రంగవిభజనాదికంలోను, పూర్వురంగ - ఉత్తరరంగ (Prologue & 

Epilogue) పద్ధతులలోను ధర్మవరంవారి నాటకాలమీద ఆంగ్లనాటక ప్రభావం 
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బాగానే పడింది. వేదంవారు ఈ విషయంలో కొంత మడిగట్టుకొనే రచన సాగిం 

చారు. సంస్కృతరూపక పద్ధతిలో అంక విభజన పద్ధతినే అవలంబించినా రంగ 

నిర్దేశంలో “1వస్థలం, 2వ స్థలం మొదలై న సూచనలు మ్మాతం చేళారు. 

ఏమైనా ప్రయోగం దగ్గరకు వచ్చేసరికి _పతాపర్నుదీయంలోని ప్మాతల సంఖ్య 
గళబద్ధయోగంగానే ఉంటుంది. 89 స్రీ ప్మాతలు 184 పురుష పాత్రలు. మొత్తం 

171 ప్మాతలు. ఈ యిబ్బందిని దృష్టిలో ఉంచుకొనే వేదంవారు ' హెచ్చరిక *గా 

పాత్రసంఖ్య గొప్పదిగా'' నున్నను నాటకమెల్లనాడుటకు 25 పురుషులు, 11 స్రీలు 

చాలుదుోరని (పయోకలకు ధైర్యం చెప్పారు. 

ఇంతకూ చిన్నప్పుడు వేదంవారికి వారితండి చెప్పిన [(పతాపరు[దీయ 

కథ ఏమై వుంటుందో! ' 

= 

వేదం వేంకటరమణకాన్రీగారు ఒకటింబావు శతాబ్ది క్రిందటి ఉద్దండ 
పండితుడు గనుక నాటికి (ప్రచారంలో వున్న కాకతీయచరిత సంబంధిత [గంథాల 

లోని పతాపరు[దుని కథ, ఆయన తన కొడుక్కి చెప్పివుంటారు. 

ఏకా[మనాథకవి కృత మైన “పతాపచరిత', దాన్ని అనుసరించి కాసె 

సర్వప్ప [వాసిన ఇ సిద్దేశ్వర చరిత్రం - ఈ రెంటిలోను [పతాపర్నుదుని కథ 

ఉంది. ఈ రెండవ గంథం ఆం[ధరచయితల సంఘం (హైదరాబాద్) పక్షాన 

1960 లో ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం గారి సంపాదకత్వాన వెలువడింది. 148 

పుటల మంజరీచ్చందోరచన, అక్కడినుండి 175 వ పుటవరకు వచన రచనగా 

నడుస్తుందీ (గంథం. వచనభాగంలో (పతాపరుదీయ నాటకానికి మూల|[పాయ 

మైన కథ కొంత కనిపిస్తుంది. 

(పతాపరుదుని జననం గూర్చి, పట్టాభిషేకం గూర్చి, రాజ్యపాలనం 

గూర్చి, విద్యావినోదాలు గూర్చి, రాజ్యవై భవం గూర్చి, మంతి శివదేవయ్య 

(పభావం గూర్చి, ఢిల్లీ సుల్తానుతో యుద్ధం గూర్చి, _పతాపర్నుదుని చెరగూర్చి, 
విద్యానాథుని గూర్చి, ఢిల్రీసుల్తాను (పతాపర్నుదుని విడిపించి గౌరవించటం గూర్చి 

చివరకు |పతాపరు|ద్రుని నిర్యాణం గూర్చి, ఆతని కుమారుడైన వీరభ్నదుని 

పట్టాభిషేకం గూర్చి = వివరించే కథ కాసె సర్వప్ప వచనరచనలో కనిపిస్తుంది. 
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బహుశః వేదంవారికి చిన్నప్పుడు వారి తండిగారు చెప్పిన కథ ఇదే 

అయివుంటుంది. అప్పట్లో (గంథం అము|దిత మైనా, (పచారంలో ఉన్న కథ 

కొడుక్కి చెప్పివుంటారు. తాటాకు పుస్తకాలుకూడా చూచి ఉండవచ్చు. 

వేదంవారు తమ 44 వ ఏట “ పతాపరు|ద్రీయ'ి రచన ముగించారు. రచన 

పూర్తిచేసే నాటికి చిన్నప్పటి కథాస్మృతులకు ఎన్ని చారిత్రక విశేషాలు జోడించ 

బడినాయో, ఎన్ని కల్పనలు చోటు చేసుకొన్నాయో, ఎన్ని ఊహలు రెక్కలు 

విప్పుకొన్నాయో (పతాపరుదీయ నాటకమే విశదీకరిస్తుంది. 

1897 లో వెలువడిన ఈ నాటకం 1927 నాటికి 5 వ ముదణం పొందింది. 

చెన్నపురి కేసరి ముదాక్షరళాలలో ము|దితమైన ఈ (పతి వెల నాడు రూపాయి 

పావలా మాత్రమే. ఇంగ్లీషు బాడీ (E.B.) చిన్న టైపులో ము[దించబడిన 

నాటకం, 174 పుటలు. దాదాపు పాతల సంఖ్య కూడా అంతకు తక్కువేమీ 

కాదు. కావ్య (పబంధాలకు వ్యాఖ్యానాలు జలయించిన చెయ్యి కనుక ఈ నాట 

కాన్ని కూడా వేదంవారు సటిప్పణంగానే వెలువరించారు. పఠితృసౌక ర్యార్థం 

నాటక కథాసంగహం కూడా పొందుపరిచారు. 

నాటకంలో మొత్తం పది అంకాలున్నాయి. 

(పతాపర్ముద మహారాజు ఓరుగల్లు రాజధానిగా తెలుగుదేశం ఏలుతున్న 

మంచి రోజులవి. యుగంధర మంతి రామేశ్వరయా[త పోగా, ఆయన తమ్ముడు 

రాజ్య విచారణ చేస్తున్నాడు. రాజు వేటకు వెళ్ళిన సమయ ౨చూచి, ఢిల్లీ సుల్తాన్ 

(మైయాజుర్దీన్ బొఘ్టాక్) సర్వసేనాపతి ఆయిన వలీఖాన్ లక్ష దండుతో వచ్చి 

ఓరుగంటి దాపున విడిసి, జనార్దన మతిని దర్శించి “ఢిల్లీ సుల్తాను పైకి 

ఆ స్టనిస్టాన్ సుల్తాను దండెత్తి వస్తున్నాడనీ, పతాపరు ద మహారాజు సాయం 
ot le 

కోరి వచ్చాొమనీ చెప్పాడు. ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క. పెట్టగల జనార్జన మంతి 

వలీథాన్ కుట [గహించి రాజ్యరక్షణకు వలసిన ఏర్పాట్టన్నీ చేశాడు. (ప్రకాప 

ర్ముద యుగంధరులకు వెంటనే వర్తమానం కూడా పంపాడు. ఎందుకైనా మంచి 

దని రాజు పోలికలు గల పేరిగాడనే ఒక రజక మూఢుజ్ణి తన ఆధీనంలో ఉంచు 

కొన్నాడు. ఇది [పథమాంక కథ. 

వలీఖాన్ తన్మకింది సర్జార్ధయిన ఖ్మసూఖాన్ మొవలై నవారితో మంతా 

లోచన చేస్తుండగా జనాగ్గనుని సహాధ్యాయి అయిన చెకఘుకి శాన్రి తాను యమ 

ధర్మరాజ జ్యాతిషికుజ్జనీ, (ప్రతాపర్నుదుణ్ణి సాధించటమే తన లక్ష్యమనీ వరీఖాన్్ 
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మొదలైన వారిని నమ్మించి, నెయ్యం చేసుకొని, బహుమతిగా ముస్తిం దుస్తులు 

పొందివచ్చాడు. ఇది జనార్దనుడి మంత్రాంగంలో భాగమే. వలీఖాను బల 

(ఉపయోగం చేసి ఓరుగల్లు పట్టటం ఆసాధ్యమని (గహించి, (పతాపరు[దుణ్జి 
ట్ 

మోసంతో చెరబట్టాలని అతడు వేటాడుతున్న ఆడవికి వెళ్ళాడు, ఇది ద్వితీయాంక 

కథ. 

రాజు వేటలో ఒడలి నిదపోతూవుండగా వలీఖాన్ బంట్లు అతన్ని 

ఖయిదు చేసి గోదావరిలోని ఓడలో ఎక్కించి తీసుకొని పోతుండగా విద్యానాథు 

డనే మహాకవి అది [గహించి, తెలివిగా గోదావరి యీదివచ్చి రాజును దర్శించి, 

తా నాయనపై [వాసిన [గంథం (|ప్రతాపరు[ద యశో భూషణం) లోని శ్లోకాలు 

వినిపించి, (పతాపర్ముదుడి ఉంగరం బహుమతిగా పొండి “ఈ ఉంగరం మరీ 

మీ |వేలికే - ఓరుగంటి సింహాసనం మీదుండగా తొడుగుతా'నని (పతిజ్ఞ చేసి 

వచ్చాడు. ఇది తృతీయాంక కథ. 

యుగంధర మంతి ఓరుగంటికి వచ్చాడు. విద్యానాథుడి ద్వారా రాజు 

వృత్తాంతం తెలుసుకున్నాడు. రాజు లేకపోతే రాజ్యం నిలువదని, రాజు చెర 

వార్త పొక్కనియ్యకుండా పేరిగాణ్ణి రాజు వేషంలో నిలిపాడు. రాజు వేటలో 

గాయపడి బెడదపూడిలో వున్నట్లుగా వార్త పుట్టించి, పేరిగాణ్ణి రంగంలో 

దించాడు. యుగంధర (ప్రజ్ఞ కార్యరూపం తాల్చటం ఈ నాలుగో అంకంలోనే 

మొదలైంది. విద్యానాథుణ్ణి జోన్యుడుగా పరిచయం చేసి మం|తివర్గంలో చేర్చు 

కొన్నాడు. 

పేరిగాడు రాజవేషంతో మహల్లో అడుగుపెట్టాడు. వల్తీఖాను పట్టుకు 
పోయింది రాజును గాదనీ, చాకలి పేరిగాడినే నని పుకారు పుట్టింది. ఖు సూఖాన్ | 

తల తిరిగిపోయింది. పులిమీద పుట అన్నట్లు రాజసేన ఆతని దండును చుట్టు 
ముట్టింది. ఇంతకాలం కోటను పట్టకుండా వున్న |క్రింది సర్జారులమీద విరుచుకు 

పడ్డాడు ఖుసూఖాన్. పేరిగాడు సుల్తాను సేనలకు పట్టుబడ్డాడని విని వాడి 

భార్య ఎల్లి రాజు కొలువుకు వచ్చి మొర పెట్టుకొన్నది. యుగంధరుడు దానికి 

నచ్చచెప్పి పంపాడు కాని రాజు భార్య శర్వాణికి, రాజు తల్లి ముమ్మడమ్మకు 

సమాధానం చెప్పటం కష్టమైంది. రాజమాతకు మాతం నిజం చెప్పి ఏడు నెలల 

పదిరోజుల్లో రాజును తెచ్చి అప్పగిస్తానని (పతిజ్ఞచేసి పంపాడు, రాజ్యత ౦|త్రం 
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విద్యానాథ జనార్దనులకు అప్పగించి యుగంధరుడు రాజును తెచ్చేందుకు మారు 

వేషంలో బయలుదేరాడు. ఇది పంచమాంక కథ. 

ఆరో అంకు పేరిగాడికి రాజగిక్షణ యిచ్చే ఘట్టం. మంతులు చెప్పే 

వన్నీ విని పేరిగాడు సహజధోరణిలో చివరకు అంతా రసాభాసం చేస్తాడు. 

అతజి ఎంతవరకు వినియోగించాలో అంతవరకే వినియోగించాలని మంతులు 

నిశ్చయించుకుంటారు. 

ఏడో అంకంలో యుగంధరుడు ఢిల్లీ వీథుల్లో పిచ్చివాడి వేషములో 
[పత్యక్షమౌతాడు. చెకుముకి శాసగ్రీద్వారా [బహ్మాండమైన ఒక కుట సిద్ధం 

చేస్తాడు. వలీఖాన్ను పరిమార్శ టానికి పన్నిన: కుట యిది. రాజుకు షై 

చాకలిని తెబ్చినట్లుగా వలీఖాన్తో ఖుసూ ఆనేసకక, ఆ సంగతి సుల్తాన్కు 

తెలిస్తే తన (పాణాలు దక్క-వసి వలీఖాన్ ఖ్నసూ తలనరికి, మొండెం యమునలో 

వదిలాడు. పిచ్చివాడి వేషంలో వున్న యుగంధరుడు చెకుముకి శాన్రిద్వారా 

ఖ్ముసూ తలను, మొండెమును ఒకచోటికి చేర్చించి, తన పథకం కొనసాగించాడు, 

ఎనిమిదో అంకంలో యుగంధర [పజ్ఞ రేకులు తొడిగి, పూలు పూసింది. 

సుల్తాన్ సమక్షంలో ,తిలింగ విజయమనే నాటకం ఆడించి, అందులో ఖు[సూ 

కళేబరం పలికినట్లు గా కొన్ని మాటలు పలికించి, వలీఖాన్ రాజుకు బదులుగా 

చాకల్ని తజ సుల్తానుకు నమ్మిక పుట్టించి, సుల్తాన్ చేతనే , వలీఖాన్ను 

అతని వజీర్ణనందర్శి చ-పించాను యుగంధరుడు. వలీభాన్ తలతో పాటు, 

: స దుజ్జీ కూడా తన వెంట తీసుకొచ్చాడు ఆ మహామం| తి, 

నవమాంకం మహామం.తి రాజమాతకు (పతాపర్నుదుళణ్ణి అప్పజెప్పటం. 

రిగాడు ఎల్లి దగ్గరకు వెళ్ళటం. వెళ్ళాడన్నమాటే 

కాని రాజభోగం జ్ఞప్తికి వచ్చి, దూధ్ పేడాను దూడపేశనీ. బర్ఫీని బ| రెపేడనీ 

స పిచ్చి పుట్టి:దని ఎల్లి మళ్ళీ మర్యతిగారి 

దశమా౩3క౦ రాజమాత యుగంధర మహామ (తికి దిరుదహారం బహూ 

కరించటం. సుల్తానుకు వీడ్కోలు. పేరడికి చాకలి దొరతనం, ఎల్లికి చాకలి 

దొరసాని పదవ, సంపదలు విద్యానాథకృత |పతాపర్శు ద కృలిని |పభువు 

© 

— కవి సత్కారం. రాజరక్ష కులకు 0“ తేశరకకులకు సత్కారాలు, 

ఇదీ వేదం వారి కథ. 
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ఈ కథంతా కాసె సర్వప్ప సిద్ధేశ్వర చర్మితలోది కాదు. ఏక్నామనాధుని 

(పతాపర్నుద చర్మితలోదీ కాదు. 

గట్టిగా మాట్లాడితే నాటక కథకు కీలక మైన పాత్రగా కనిపించే యుగంధ 

రుడే కల్పిత పాత్రగా కనిపిస్తాడు. 

రాజమాత ముమ్మడమ్మ చరి[తలోవున్న వ్యక్తే. రాణికూడా ఉంది. 

కాని శర్వాణి పేరుతో కాదు, విశాలాక్షి అనే పేరుతో. 

విద్యానాథుడు చారిత్రక వ్యక్తే, 

తురక సర్దారు (పతాపర్నుదుణ్ణి చెరపట్టి తీసుకుపోతుండగా చూడవచ్చిన 
వారిలో శివదేవయ్య మతి కూడా వున్నట్టు సిద్దేశ్వర చరిత్ర చెబుతుంది. ఆ 

సందర్భంలో అక్కడికి వచ్చినవారిలో ఒక విపకవి కూడా ఉన్నాడట, అత్జే 

విద్యానాథుడుగా రాజు తన ఉంగగంతో సమ్మానిస్తాడు. 

“వి పుడు (పతాపరుదీయంబను కొవ్యంబుచెప్పి ఆ రాజునకు అంకత ౦బుగా 

జేయుటయు. . .విిపునకు (పతాపరు దుండు ఆంగుఖీయ కంబు నిచ్చి యతనిని 

విద్యానాథుండని యేనుగు నెక్కి చాటించుటయు, ఆ విద్యానాథుండు రాజుచే 

'సెలవంది, ఏకశిలానగరంబునకు నేతెంచి ఆ వుంగరం వ్యవహారుల ముందర 

బెట్టి” (సి.చ. పుట, 170)- ఈ విధంగా నడుస్తుంది కథ. 

(పతాపరుదుడు విపుణ్ణి విద్యానాథుడనే విశేషణంతో సత్క-రించాడే కాని 

అతని అసలు పేరు అది కాదనిపిస్తుంది. అసలు పేరు అగస్తుడని పండిత 

మతం. అగస్త్యకృత బాలభారతాది [గంథాలు సుపసిద్ధాలు. బాలభార తానికి 

తిమ్మరుసు మంతి వ్యాఖ్య కూడా వెలయించాడు. ఆ అగస్త్యుడు 74 కృతులు 

[వాళాడని “మధురా విజయం” కవయి|తి గంగాదేవి అంటుంది. ఆ అగస్త్య విద్యా 

నాథుడే |పతాపరుదయళోభూషణకర్త విద్యానాథుడు. కనుక నాటకంలోని 

విద్యానాథుడు వేదంవారు కల్పించిన ప్మాతకాదు, చారిత్రక పురుషుడే. 

జనార్దనమంతి, చెకుముకిళాన్రి, సేనాపతి బేకాళరావు, పేరిగాడు, ఎల్టి- 

ఈ మొదలైన ప్మాతలన్నీ వేదం వారి [పతిభలోనుంచీ పుట్టుకొచ్చినవే. వీటికి 

మూల రూపాలు ఉండకపోవు. 
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మఘెయాజుద్దీన్టోమ్లాక్ చర్మితలో వున్న ఢిల్లీ సుల్తానే. ఖ్యూసూ కూడా 

వున్నాడు. చరితంటే కేవలం కొసె సర్వప్ప [(గంథంలో చెప్పబడినవేకాక 

ఇతర పరిశోధనల వల్ల కూడా కాకతీయ చర్మితలో బహిర్గతమైన అంశాలని 

ఆర్థం, 

చారి తకాధారాలనుబట్టి [పతాపర్ముచుడు చెరపట్టబడిన కాలం (కీ. శ* 

1828 |పాంతం. మైయాజుద్దీన్టోమ్లూక్ 1820లో ఢిల్లీ సుల్తానయ్యాడు. 

1821-22 లలో తన కొడుకు ఉలుమ్ఖానును పెద్ద దండిచ్చి. [పతాపరుదుడి 

మీదకు పంపాడు. పష్మతాపర్నుదుని సేనానులై న రుదదేవుడు, అన్నయదేవుడు 

అపమత్తులై నగరం కాపాడారు. తురుష్కుల్లో అంత౭కలహాలు పొడసూపి 

నందువల్ల కూడా ఉలుమ్థాన్ తిరిగి ఢిల్లీకి పోకతప్పలేదు. తిరిగి నాలుగు 

నెలల్లోనే సుల్తాన్ ఉలుమ్ఖానును మళ్ళీ ఓరుగల్టు ముట్టడికి పంపాడు. హఠాత్తుగా 

వచ్చిన ఈ దాడిని కాకతీయ సైనికులు శ క్రివంచనలేకుండా ఎదిరించారు కాని 

(ప్రయోజనం లేకపోయింది. ష్మతాపరుదుడు లొంగిపోక తప్పలేదు. ఉలుమ్థాన్ 

ఖ్వాజాహాజీ, మలిక్బేదర్ అనే తన కింది సర్ధారులతో మహారాజును ఢిల్లీకి 

పంపాడు. _ దారిలో నర్మదానదీ తీరాన |[పతాపరుదుడు భగ్నహృదయుడై 

మరణించినట్లు చారి తకుల అభి పాయం, మారేమండ రామారావు, చిలుకూరి 

వీరభ[దరావు గార్లు ఈ విషయాలు పేర్కొన్నారు. ఈ రీతిగా వున్న చరిత 

వేదంవారి నాటకంలో ఎటువంటి మార్పులు చెందిందో మనం తేలికగా (గ్రహించ 

గలం. చరిత్రలోని ఉలుమ్ఖాన్ నాటకంలో వలీఖాన్ సర్జార్గా మారాడు. 

ఇతడు సుల్తాన్ కొడుకని చెప్పబడలేదు. 

నాటకానికి కీలకపాాత అయిన యుగంధరుడు చర్మితలో కనపడడు. 

చరిత్రలో “రాయబందీవిమోచక' బిరుదాంకితుడైన పద్మ నాయక సేనాని = 

సింగేమనాయక - పుతుడొకడున్నాడు. ఇతడు |పతాపరు[ద సేనాని. ఇతడే 

నాటకంలో యుగంధరుడుగా అవతరించాడా ? 

సిద్ధేశ్వర చరి[త్రకు ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనంగారు ఆంగ్రపీఠిక [వాస్తూ ఈ 

అంశం పేర్కొన్నారు: 

“The story of Yugandhara woven round the 

resque of Pratapa Rudra may only indicate that a 

clever stratagen was adopted to achieve the object” 

(P. Ixiv) 
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రాయబందీ విమోచక బిరుదధారి అయిన పద్మనాయక సేనాని సంగతి 

(పస్తావిస్తూ ఖండవల్లివారు ఇంకా ఇట్టా అంటున్నారు: 

“The titie of ‘Raya Bandi Vimochaka’ (rescuer 

of the Raya from captivity) assumed by the son of 

Singama Nayaka points to the fact that such a rescue 

was effected. Our chronicles also definitely assert 

that Pratapa Rudra passed away as a free man though 

not as a reigning king. So we take the view that the 

Andhra Emperor was rescued from an inglorious 

captivity by his trusted lientenants and then died 

soon after, at the ripe age of 69 years.” (P. ఇ) 

ఈ అంశాలన్ని టినిబట్టి నాటక కథలోని (ప్రధానాంశం సత్యసన్నిహిత 

మనే భావించతగివుంది. 

అయితే యింతకూ యుగంధర సృష్టి ఎట్టా జరిగిందనేది ముఖ్యమైన 

[పళ్న. యుగంధరుడు ముసలి శివదేవయ్యకాడు. గన్నమంతీ కాదు, 

సింగమనాయకసుతుడూ కాడు. మరెవరు? ఎక్క_డివాడ క? 

సోమదేవుని కథాసరిత్సాగరంలో వచ్చే ఉదయన కథలో యుగంధర 
ఖు 

మంతి ఒకడున్నాడు. ఉదయన కథకున్న (పశ సి సామాన్యమైందికాదు, 

ఉదయన కథాకోవిదులై న |గాగు వృద్ధుల్ని కాళిదాసు కూడా మేఘసందేశంతో 

(పస్తావించాడు. 

యుగంధరుడు ఉవయనుడి. తండి అయిన సహ సానీకుడికి మం, తీ, 
ఆ యుగంధర మంతి కొడుకు యౌగంధరాయణుడు. అతడు కౌళాంబీ ప్రభు 

వైన ఉదయన మహారాజుకు మంతి. ఆవంతీ |పభువు తన కూతురైన వాసవ 

దత్తకు వీణ నేర్చించటంకోసం ఉదయనుణ్ణి మాయాోజం (పయోగిఎచి పట్టు 

కొంటాడు. అప్పుడు యౌొగంధరాయణుడు పిచ్చివాడి వేషంలో ఆవ:తీపురం 

పోయి తన (ప్రజ్ఞ | |పదర్శించి మాయోపాయంతోనే ఉదయ 'పల్ణి విడిపించుకు 

వస్తాడు. ఈ తన (పజ్ఞ వేదంవారి నాటకంలో యుగం ధర|పజ్జగా 

[కొత్త రూపు ధరించి వుండవచ్చు. వేదంవారు కథాసరిత్సాగరాన్ని తాను 

తెనుగు చేసే సే రోజుల్లోనే (పతాపరుదీయ నాటకంలోని యుగంధర మం తికి 
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రూపురేఖలు దిద్ది వుండవచ్చు. భాస నాటకమైన (ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణం, 

నారన సూరనకృత మైన ఉదయనోదయ [పబంధంలోని యౌగంధరాయణ (పజ 

యుగంధర పాత స్పష్షికి దోహదం కలిగించి వుండవచ్చు. 'ఉదయనోదయం' 

వేదంవారు చూచివుండకపోయినా యుగంధర, యౌగంధరాయణ మంతులు 

వారికి అపరిచితులు కారు. ఆ పరిచయాన్ని పురస్క_రించుకొనే ఆయన యుగంధర 

పాత్ర సృష్టించి వుంటారు. 

వేదంవారి శిక్షణలో రాటు దేరిన నెల్లూరి నాగరాజరావు గారు నటుడుగా 

యుగంధర పాత్రకు [కొత్త [పాణం పోళారంటే ఆశ్చర్యం లేదు. 

ళా 

(పతాపరు[దీయంలోని ప్యాతలన్నీ ఒక యెత్తు, పేరిగాడిప్నాత ఒక్కటీ 

ఒక యెత్తు. తెలుగు సాహితీ (పపంచానికి శాశ్రిగారిచ్చిన బంగారుకానుక 

పేరిగాడు. అతడు మూర్భ్యడుగాడు. మూఢుడు మా(త్రమే. మౌఢ్యంలో అమా 
యకత  గూడుకట్టుకొని వుంటుంది. కల్హా కౌడూలేని మనస్సు. మెచ్చిన 

మగువంటే వాడికి పిచ్చి పేమ. వాస్తవ పపంచంనుండి బయటబడ్డ పుట్టురత్నం. 

సానపెడితే మెరిసే రత్నంకాదు. ఆసలా రత్నం సానకు లొంగదు. ఆ (పయ 

త్నము చేసిన ఓరుగంటి మం|తులు తమ్ముతాము దిద్ధుకున్నారు కాని ససేమిరా 
వాడు లొంగలేదు. పుట్టురత్నాన్ని పుట్టురత్నంగానే వాడుకున్నారు గాని సాన బెక్టే 

|పయత్నం మాతం మరి చెయ్యలేదు ఆ పుట్టు రత్నపు విశిష్టత అటువంటిది, 

నిజానికి గురజాడవారు గిరీ కాన్ని సృష్టించారంటే ఆశ్చర్యం కలగదు. 

కాని చేదంవారు పేరిగాజ్జి సృష్టించారంటే మ్మాతం ఆశ్చర్యమే. గిరీశం 

గురజాడ వారికి ఆసాధ్యుడనిపించే ప్యాతకాదు. పేరిగాడు మ్మాతం వేదంవారికి 

అసాధ్యుడనిపించే పాతే. ఆయినా అతిసహజంగా, అతివాస్తవికంగా, అతి 

సామాన్యంగా ఉండే ఆ పాత్రను వేదంవారు అవలీలగా సృష్టించి అజరామరం 

చేళారు. ఆ ప్యాతమీద ఆయనకు చెప్పలేనంత మమత. అందుకే కాబోలు తమ 

మనవడిచేతనే (ఇప్పటి వేంకటరాయశా స్రిగారిచేత) ఆ ప్నాత వేయించేవారట ! 

తాతగారికిలాగే మకవడిగారికూ, డా ఆ పా[తమీద అంత ఇష్టం, తాతామనవళ్ళ 

శేమిటి? యావదాం, ధానికి ఆత్మీయత సాధించిన ఈ అపూర్యప్యాత ఎవరికిష్ట్రం 

గాదు? పేరయ్య మనవాడు, 
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తెలుగు రంగస్థలంమీద అవతరించిన స్వతంత్ర నాటకాల్లో సామాన్యుడికి 

పట్టం కట్టిన ఘనత వేదంవారికే దక్కింది. పేరిగాడు హాస్యం సరఫరాజేసి 

వుండవచ్చు. కాని పేరిగాజ్జి వట్టి హాస్యప్మాతగా మ్మాతం వేదంవారు సృష్టించ 

లేదు. మానవత్వపు విలువలన్నీ రంగరించి ఆ పాత౦0లో మనకందించారు. అందుకే 

అన్నారు డాక్టరు జి వి. కృష్ణారావుగారు: “పేరిగాడిది వికృత హాస్యం కాదు, 

తపస్సిద్ధి పొందిన హాస్యం. వాడు మూఢుడే, నీచుడు మాత్రం కాడు. ఈ పాత్ర 

తెలుగువారి పుణ్యపరిపాకం,'' 

పాత్రలోని మానవత్వపు జాన్నత్యం గుర్తించగలిగితే-ఆ పాతలో ఒక 
జాతిని కించపరిచే లక్షణం ఊందని అనలేము, మనమేకాదు, పేరయ్యగారి 

బంధువులూ అనలేదు. పేరు కేమిటి? పేకయ్యగాకపోతే బొర్రయ్య. నారిగాడు 

కాకపోతే పోలిగాడు. చెట్టు ఒక్కటే. కాయ లనేకం. ఏదో ఒక కాయ రుచి 

చూడాలి. కాయకాదు, పండు. ఆ పండు పేరిగాడై నాడు. అంతే. అంతకంటే 

వ్యాఖ్యానం అనవసరం. తత్త్వం తెలిస్తే అంతే. 

పేరు తట్టటానికి కొన్ని హేతువులుంటాయి. నిత్యజీవితంలో కవికి 

ఆ పేర్ణగల ప్మాతలు తటస్థపడుతుంటారు. వేదంవారు చోడవరంలో తాలూకా 

హైస్కూల్ హెడ్మాష్టరుగా పనిచే సే రోజుల్లో ఆ స్కూల్లో పేరిగా డనే ఒక 

- ప్యూనుండేవాడట! వాడు డ్యూటీలో వుండికూడా న్మిదపోగల దిట్ట. నిద వడి 

లించేందుకు వేదంవారు బెత్త మాడించవలసివచ్చింది. దెబ్బతిన్న పేరయ్య 

స్కూల్ సెక్రటరీగారితో మొర బెట్టుకొన్నాడు. _వేవంవారికి సె|క్రటరీగారి 
ఇంటికి రావలసిందిగా కబురు. వేదంవారు పోలేదు. సెకటరీగారే దిగి 

రావలసివచ్చింది. ఇంతకూ ఇక్కడ మనకు ముఖ మైంది వేదంవారి “ఇంటి గిటీ' 

కాదు. 'పేరయ్యగారి *“పేరు'కు మూలధాతువు. పూను పేరయ్యలోని లోపాలు 

'పేరిగాడులో లేవు. అదీ విశేషం. 

అరిచి గీపెట్టినా ఆబద్ధమాడటం, అభినయం చేయటం చేతగానివాడు 

పీరిగాడు. అవతలివారు ఏమనుకుంటారో అన్న సంకోచం వాడి జన్మకు లేదు. 

నదురూ బెదురూ లేకుండా ఉన్నదున్నట్లు కుండబద్దలుగొట్టి చెప్పటం వాడి 

లక్షణం. మెరమెచ్చులకోసం స్లో, తపాఠం చేసే నాగరికుల్లో లేని సద్గుణం 
వాడిలో వుంది. అందుకే సింహానన మెక్కి రాజమర్యాదలు పొందుతున్నా 

స్యన్వభావం దాచుకోలేకపోయాడు. [(బహ్మాండమైన కచ్చేరి సాగుతున్నా తన 
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కొచ్చిన సందేహాలు ముుడశుద్ధిగా బై ట పెట్టాడు. నాట్యక త్తె నాట్యం చేస్తుంటే 

“నీకేం వాయవా? శేతులలా యగరేస్తావు?'”” అంటూనే, జాలిగుండె కలవాడు 

కనుక “వోత లేయిస్తాలే యాడవకు!'” ఆని సముదాయించబోతాడు. తాను 

తాను రాజై నాడు, బాగానే వుంది. మరిప్పుడు ఎల్లి ఏంగావాలి? = ఇదొక్కటే 

వాడి చింత. ఎల్లి వాడి (ప్రాణం, 

“యెల్టి నాతో గద్ది యెక్కుంటదీ-జాజి 

మల్లి నాతో గద్ది మానుంటదీ; 

పేరయ్య రాజంట! సేరెల్లి రాణంట! 

తనకు మామావోళ్ళు దండ మెడతారంట!'” 

రాజభోగాలన్నీ అనుభవించినా కళ్ళు నెత్తికి రాకపోవటం అతనిలోని 
(ప్రత్యేకత. తనవాళ్ళన్నా, తన పెళ్ళామన్నా చెప్పలేనంత (పేమ. వాడి పెళ్ళాని 

క్కూడా వాడంటే అంతకు రెండింతలు (పేమ. ““దూదిపేడా, బ| రెపేడా 

లేందే ముద్దదిగ” దంటూ రాజగృహంలో తాను రృచిమరిగిన దూద్ పేడా, 

బర్ఫీలు గుర్తుకు తెచ్చుకొంటూ మారాం చేస్తుంటే = వాడికి వె రెత్తిందేమోనని 

ఎల్లి గుండెపగిలి కొలువుకు పరిగెత్తి వలవలా ఏడ్చింది. కొలువులో దాని ఏడుపు 

విన్న చెకుముకిశాన్త్రి, జనార్సనమంతి, పెద్ద సెట్టి ఏక కంఠంతో పలికిన మాట 
వెయ్యి వరాలమూట. 

“నీవంటి వెట్టి కులన్ర్రీల కందజికు ఉన్న తరించిపోదురు” (పు. 170) 

ఆదర్శ పేమ ఎట్టా ఉండాలని 'వేదంవారు భావించారో ఈ ఒకు మాటలో తేల్చి 

చెప్పారు. లోకవృత్తం తెలిసిన సత్కవిచే సే లౌకికభాష్యాలు ఇట్టాగే ఉంటాయి. 

కవిత్వంమీద, కవితాభాషమీద సేరిగాడి ద్వారా వేదంవారు చేసిన 

వ్యాఖ్య సుదూరం వ్యాపించేదిగా కనిపిస్తుంది. 

ప్రీయూషవర్ష మహాకవి (ప్రవేశించి, కొలువులో _పభుస్థానీయుడై వున్న 

చరిగాడి మీద ధ్వని ప్రధానమైన పద్యం పలుకుతాడు. 

“జ్యాయసి చేయుచున్ కమలసంభవు |మోలను తత్కళ తమున్”' 

(పు. 88) 
(పభువుయొక్క- తెల్లని కీర్తి (బహ్మలోకానికి వ్యాపించి ఆయన భార్య 

యైన సర స్వతియొక్క_ నల్లని వెం్యడుకలు తెల్లగా మార్చి ఆమెను (బహ్మకంటే 
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ముసలిదానినిగా (జ్యాయసి) కనబడేట్లు చేస్తున్నదని భావం - పండితులకే ఆలో 

చిస్తే కాని అందని సిగూఢమైన భావం. ఈ జాతి కవిత్వం పేరిగాడికి నచ్చు 

తుందా? క్షణాలమీద తిరగబడతాడు. చీదరించుకుంటాడు. అపహాస్యపు 

నవ్వొకటి విసిరి తలవూపి “దీనికి నాను సొయింపాకమైనా యీను. యిదేం 

కయి త్తం యిది! పీక్” అని తుపుక్కున ఉమ్మేసినట్టంటాడు. పీయూ షవర్షుడు 

గొప్ప లోకజ్జుడు. “ధ్వని” విసర్జించి, అలంకార పధానమైన కవితాస్థాయికి దిగి, 

పీరిగాడికి కొంత అర్థమయ్యేట్లు “లచ్చియు బుచ్చి పాల్కడని లక్కమ యంబు 

వచిం[తు కాకవుల్!”” అనే పద్యపాదంతో ముగిస్తాడు. (పేజి. 88) 

'పేరిగాడికి ముఖ తాంబాళమంతయింది. “కయిత్త మంటే యిలాగా 

'పెతిమనిసికీ తెలియాలా?” అంటూ 'సొయింపాక మిస్తా' నంటాడు. 

పేరిగాడి కిటుకు పీయూవవర్షుడు కనిపెట్టి వాడి కర్థమయ్యే వృత్తి 

వాచకాలతో రంజుగా పద్య? చెబుతాడు. 

“సలవమగతలకి మలెనే, యెలిబూడివ నౌడుసున్న మెల్చల మలెనే 

కలునీఇమలె, మడేలా! యెలిగే నీయసము నేల కెలిలో కవురా!” పేరిగా 

డిది విని తెరచిన నోరుమూయకుండా ఎగిరిగంతేసి “వవ్వా వవ్వా' అంటూ 

అచ్చర నచ్చలు (అక్షరలక్షలు) బహుమానం (పకటిస్తాడు. “యీలాంటి కయిత్తం 

ఇప్పోవోళ్ళు యింక మీదయినా వుంటారా వుండారా?”” అని సందేహం వెలి 

బుచ్చుతాడు. 

దీనికి జవాబుగా కవిచేత వేదంవారు. పలికించిన మాటలు సమకాలిక 

వ్యవహార భాషావాదుల మీద, |ప్రజాకవిత్యవాదులమీద విసిరిన విసురులా 

కనిపిస్తాయి. 

“ఇంక ఆణినూ రేండ్రకు వేలుదొరతనములో కొన్ని తావుల మీబోటి 

రసజ్ఞులే బహుళమగుదురు. వారికై మీబోటి రసికులే కవనములు సేయుదురు. 

మీవలెనే వారుభయులు చదువుకొన్నవారికొన్నా తామే మే లని తలచువారే”” 

(పు. 85) చార్మితకంగా చూస్తే పతాపర్నుదీయ కథ 1828 లో జరిగింది. 

“ఇంక ఆయునూరేండ్డ'' కంటే 928 సొంతం, (పతాపరుదీయం నాటకం 

1897 లో రచించబడింది. 1897 కి 1928 కి మధ్యవున్న సుమారు పావు 

శతాబ్దికాలంలో నచ్చిన కవితాపరిణామాల సూచనలు 1897 నాటికే కనబడ 
w 
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సాగాయి. గిడుగువారి వ్యావహారికభాషావాదం, కవిత్వం అందరికీ అర్ధమయ్యే 

వాడుకభాషలోనే సాగాలనే వాదం నాటికి వ్యాప్తినందుతూనే వున్నాయి. “శారదా 

కాంచికి అనే పేరుతో వేదంవారు సమకాలిక విమర్శకులను విమర్శిస్తూ 
మోగించిన కింకిణులు గిడుగువారిక్కూ.డా విసిపించాయి. గిడుగువారి నుద్దేశించి 

చేసిన విమర్శ పేరిగాడికి కవి చెప్పే బవాబులోనూ నిక్షి ప్తిమైవుంది. 

“సలవ మడత లకి మలెనే,.,” అనే వాడుకభావపద్యం |గామ్యభావలో 
ఉంది. “లక్షణవిరుద్ధంబై న భాష (గామ్యంి బని (గాంధికభాషావాదుల మతం. 

అంటే వారిదృష్టిలో అది ళాస్త్రదూషితం, అయితే ఆగుగాక! “శ్యాయసి చేయు 

చున్” అనే ధ్వని పధానపధ్యంక చే “సలవమడతలకి మలెనే' అనే శాస్త్రదూషిత 

పద్యమే పండితపామరు లిరువురికి హృదయంగమంగా ఉంది. “లేదు అంటే 

ఆది ఆత్మవంచన. గిడుగువారి “భాషాభేషజ' విమర్శలకు వేదంవారినుండి సరైన 
జవాబులు రాలేదనే అంశం మర్చిపోరాదు. 

౫ 

(పతాపర్నుదీయంలో _ వేదంవారు పాతోచితభాష ప్రయోగించారు. 
“పాతోచిత' మంటే ఉ త్తమపా[తలకు [గాంథికం, అను త్తమపాత్రలకు వ్యావహా 
రికం. ఉత్తమాధమత్వాలు భాష ద్వారా నిరూపించటం సబబై నపద్ధతికాదు. 

పాతల స్వభావాన్ని బట్టి నిరూపితం కావాలి. పదవుల జొన్నత్యాన్ని బట్టి 

ఉత్తమత్వం నిరూపించటంకూడా సబబుకాదు. కులవృత్తిని వలచి, కులసతిని 

వలచి, కల్లాకౌడూలేని స్వచ్చమైన మనస్సుతో, అచ్చమైన జాతీయత ఉట్టిపడే 

వేషభాషలతో మసలిన పేరయ్యను అనుత్తము డని ఎవరనగలరు? మరి అతడు 

మాట్లాడిన భాష గుండెల్లోనుంచీ దూసుకొచ్చిన జాతీయమైన వాడుకభాష. 

అడపదడప ఆ భాషమీద, సంస్కారం మీద వేదం వారు కొన్ని చురక లంటిం 

చినా (పతాపరుదీయాన్ని (పజల్లో (బతికించిన భాష అదే. ఆది (బతికితీరుతుందనే 

నమ్మిక వేదంవారి జీవితకా౭ంలో వారికే స్పష్టమైంది. లేకపోతే పేరిగాడిమీద 

వారికింత (ప్రేమ పువ్రేదికాదు. 

వేదంవారు వాడిన వాడుక భాషల్లో మరో చిత్రమైన భాష ఒకటి వుంది. 

ఆది హిందూమహ్మదీయ భాషా సంస్కృతులు మేళవించిన భాష. ఈ గడ్డమీద 

తెలుగు హిందువులతో కలిసిమెలిసి బ్రతక నేర్చిన మవామ్మదీయసోదరుల నోటి 
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నుండి వెలువడే “ముస్టిమ్ యాసి తో గూడిన తెలుగుభాష. దాని అందం దానిదే. 

కొన్ని తమిళయాసతో కూడిన మాటలూ వున్నాయి (పే. 81) ముస్లిమ్ యాస 

సందర్భం చూద్దాం: 

(పథమాంకంల్రో వలీఖాన్ జనార్గనమం|తితో మాట్లాడుతూ, యుగంధర 

(పజ్ఞ (పస్తావించి, “శమసపేరూ అందే మా దేశంలోకూడా గడ్గడా కదా! ఈ 

లాగ గదా మా దేశంలో బీబవీల్ జోలల్ పాడ్తార్ = 

“వీర యుగంధర్ పేరుచెప్పితే నీరు విడుచు ఘోడా 

రుద యుగంధర్ ముద పెట్టితే నిదపోదు హాథీ” (పు. 8) 

వచనం మిశభాషలో వున్నా పాట మాత్రం కొంత స్వచ్చంగానే వుంది. 

ఢిల్లీలో యుగంధరుడు వెరివాడివేషంలో వుండి మహమ్మదీయ ఉచ్చా 

రణలో ఒక పాట పాడతాడు. హిందువుల ఆచారాల్ని పరిహసించే మహమ్మదీయుల 

భావాన్ని చెప్పేపాట అది. ముస్టిం ఉచ్చారణగల తెలుగుపాట 

హావు పేడా మీరు హల్కి_ కొంటార్ 

హావు వూతీ మీరు తాగికొంటార్ 

హావు యెక్యా మీకు మన్సీ తక్యా 

యెబ్బెబ్బె యెబ్బెబ్బె యేమీ మతం? (పు. 97) 

ఈ మిశభాష తెలుగుదేళపు మహమ్మదీయ జన జీవితం నుండి వేదం 

వారు సేకరించుకొన్న దే. తమ తండ్రిగారికి సాహెబు మిత్రు డొకడుండేవాడట. 

అతనప్పుడప్పుడు తమ యింటికి వచ్చి తం|డిగారితో మాట్లాడే మ్మిశభాష వేదం 

వారు చిన్నప్పుడు విని, దాన్ని మననం చేసుకుంటూ, సంవదించుకుంటూ 

నాటకంలోకి ఎక్కించానన్నమాట. శ్రీ తిరుమల రామచం|ద గారు “విమతులకు 

పులి, హితులకు చెలి అనే శీర్షికతో వేదంవారిని గూర్చి [వాసిన వ్యాసంలో ఇటు 

వంటి సమాచారం చక్కగా అందించారు. 

ఇంతకూ చెప్పవచ్చిందేమంటే- వాడుకభాషమీద వేదంవారికి వలపు లేక 

పోయినా నాటకంలో వాడిన వాడుకభామమా[త్రం వాడనివలపు పూల జాతీయ 

వాసనలు గుబాళిస్తుంది. సంధియుగంలో వున్న పండితులకు వ్యావహారికపు గాలి 

సోకి సహజసుందరమైన భాష ఎట్లా [వాళారో చూడాలంటే (పతాపరు[దీయం 

లోని వాడుకభాష చూడవచ్చు. 
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వేదంవారి వాడుకభాష వారి పాటల్లో మరీ అందాలు కుమ్మరించింది. 

కలవారి లోగిళ్లలో సేన నౌకర్ణ బతుకులు ఏకరువు పెడుతూ నౌకర్ల 

చేతనే పాడించే పాట వుంది- 

లాయిరే గంజాయిరే సారాయిరే మాహాయిరే non 

సాకలోళ్ళు పచ్చిపోతే మంగలోళ్ళు మాసిపోతే 
సిల్లిగవ్వ శెల్హనంత శేమలేలే సామి కంత non (పు. 15) 

వర్గవై షమ్యబీజాలు పొడసూపే భావాలు గోచరిస్తాయిందులో. 

'జోర్మెయ్ బార్మెయ్' అంటూ పడవవాళ్ళు పాడేపాట రతనాలమూట- 

గోదారి తల్టీకి గొజ్జంగిపూదండ 

సర సోతికీ సన్న జాజిదండా ॥జోర్మెయ్ బార్మెయ్॥ (పు. 85) 

తాళగతిలో (దుతగతి సాగించి, భావాన్ని మరీ సుగమంచేస్తూ అల్లిన చరణాలూ 

వున్నై - 
“బజారు యెంటా మిటాయి తింటా 

రాయే గుంటా నా యెంటా!” (పు. 88) 

“అది పచ్చిబూతురా" అంటూ ఆ పాటలోని భావాన్ని పక్కవాడు ఎక్కిరి స్తే ఇది 

చూడుమన్నట్టు ఎంకిపాటల్ని మరిపించే పాట వినిపిస్తాడు. 

““మల్లి వొచ్చిందాక మర్దూ మరవ నంట 

శేతులో శెయ్యేసి ఇప్పోలె ఇంచు” (పు. $8) 

(పఠాపర్ముదీయంలో పాటల్నిగూర్చి ఇంతదూరం చెప్పుకురావల సిన 

ఆవసరంలేకపోలేదు. ఇప్పుడు మనం వింటున్న బోలెడు సినిమాపాటలకం టే, 

మనకు ఒకతరంముందు వినవచ్చిన పెక్కు భావగీతాలకంటే వన్నెలో వాసిలో 

వేదంవారి పాటలు మిన్నగా కనిపిస్తాయి. “ఆము క్రమాల్యదకు వ్యాఖ్య|వ్రాసిన 

పండితుడేనా ఈ పాటలు [వాసింది?” అనే ఆనుమానం కలిగించేవిగా ఉంటాయి 

ఆయన పాటలు. ఆయన కత్తికి రెండువై పులా పదునున్నదని నిరూపించే పాట 

లవి. 

బాగానే వుంది. పిచ్చివాడివేషంలో యుగంధరుడు పాడిన ““అన్న మైతే 

నేమిరా మరి సున్నమైతే నేమిరా” అనే పాట తనకు చిన్నప్పుడు పీర|బహ్మం 

క 
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నేర్పినాడని యుగంధరు డంటాడు (పు. 98,97). నాటక కథనుబట్టి ఆ కాలం 

పధ్నాలుగో శతాబ్ది పథమపాదం. నాటికి వీర బహ్మం (17 వ శతాబ్ది) పుట్టనే 

లేదు. పిచ్చివాడి వేషంలో పాడినపాటగదా అందే పిచ్చివాడికి భవివ్యత్జ్ఞానం 

పుట్టిందని సమర్థించాలి.. ఇట్టి సందర్భాలు నాటకంలో కొన్ని లేకపోలేదు. 

వాటి కేం? మెచ్చదగిన అంశం వేదంవారి గేయరచనాసౌలభ్యం. వ్యావహారిక 

భాషా సౌందర్యం. లయాన్వితగాన సౌభాగ్యం = వీటితో నడిచే నాటకలక్షణ 

సం పదాయం. 

(= 

నాటక లక్షణమంటే సంస్కృత నాటక లక్షణమే. నాంది, (పస్తావన, 

అంకవిభజన, ఆర్థ ప్రకృతులు, పంచ సంధులు = ఈ మొదలైన లక్షణాలన్నీ 

వేదంవారికి' కాచి వడపోసిన విషయాలే. వాటిని |పతాపరుదీయంతలో యథా 

విధిగానే సంధించారు. నాందీ పద్యంలో కథాంశ సూచన, [ప్రస్తావనలో [ప్రధాన 

రససూచన ముక్తసరిగానే నడిచాయి. నాందిలో నారాయణుని దశావతార ముల 

వర్ణన బాహ్యార్థంగా గోచరించినా, అంతరార్థం (ప్రతాపర్నుదీయ నాటక కథాంళ 

సూచనే. నటీ స్యూతధారులు నడిపిన (పస్తావనలో బుతు వర్ణనకు శరత్తునే 

పేర్కొనటం వీర రస (ప్రధానమైన కథా వస్తువని సూచించటానికే. వీర రసమే 

ఎందుకు వేదంవారు స్వీక రించినట్టు? పందొమ్మిదో శతాబ్ది చివరకు దేశంలో 

వీరరస (ప్రధాన కథలు (ప్రచారంలోకి రావలసిన అవసరం ఏర్పడ్డది కనుక. 

పరాయి పాలనలో మగ్గుతున్న దేళంలో స్వజాతి శిక్షణ, స్వదేశ రక్షణ 

అవశ్యక ర్తవ్యాలు. 19 వ శతాబ్ది ద్వితీయార్థమంతా జాతీయోద్యమ |ప్రాదుర్భా 

వంతో నిండివుంది. భారత జాతీయ కాంగెన్ 1885 డిసెంబరులో ఆవిర్భ 

వించింది. పరాయి పాలననుండి దేశాన్ని విముక్తం చెయ్యాలనే దీక్ష పొంగులు 

వారుతున్న రోజులవి. సర్వ భారతస్థాయిలో జాతీయోద్యమానికి గొప్ప గుర్తింపు 

వచ్చిందనటానికి గుర్తు 1885లో సువ్యవస్థితంగా ఆవిర్భవించిన భారత జాతీయ 

కాం[గెసే. అంతకు పది హేనేళ్లకు పూర్వమే - అందే 1870 లోనే జస్టిస్ రానడే 

మొదలై నవారు పూనాలో సార్వజనిక సభ (ప్రారంభించారు. 1881 లో మదాసు 

మహాజన సభ మొదలైంది. 1885 లో బొంబాయి [ పెసిడెన్సీ అసోసియేషన్ 

రూపు దిద్దుకున్నది. జాతీయ కాం[గెసుద్యమానికి ముందు జాతీయ చైతన్యం 



(పతాపరుదీయం ర్! 

[పజలలో ఉ వ్వెత్తుగా తెచ్చినవారు వంగ దేశంలోని యువజనులు. కలకత్తా ఇండి 

యన్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన పాత గొప్పది. గొప్ప రచయిత, నక్త 
ఆయిన సురేందనాథ్ బెనర్జీ వంటి నాయకులు, ఆనందమోహన్దాస్ వంటి 

యువ జాతీయ నాయకులు బిటిష్ [పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దేశీయుల 
హృదయాంతరాళాల్లో జాతీయభావాల్ని కుల్కొౌలుపుతున్నారు. పరాయిపాలకుల 

ధౌర్తాన్ని దేశ పజలు గుర్తించేటట్లు చేస్తున్నారు. 

ఇదే సమయంలో మన రాష్ట్రంలో సాగిన జాతీయోద్యమాన్ని కూడా 
గుర్తించి తీరాలి. నాటి జాతీయోద్యమ నాయకుల్లో పేర్కొనదగిన ఎ. పి. పార్థ 
సారథి నాయుడుగారు “ఆంధ [పకాశిక' అనే రాజకీయ పత్రికను మదాసునుండే 

నడుపుతున్నారు. 1885 లో (ప్రారంభమైన తెలుగు రాజకీయ పతిక ఇది. 

మ్మదాసు మహాజన సభకు ఆధ్యక్షుడు పి. రంగయ్యనాయుడుగారు, కార్యదర్శి 

పి. ఆవందాచార్జుగారు. పొంగివస్తున్న జాతీయ చైతన్యానికి మార్గదర్శకంగా 

పలువురు ఆం|ధులు తీవ కృషి చేస్తున్న రోజు లవి. 

దేశాన్ని ఆన్యపాదా కాంతం కానీయరాదనే మానసిక మహావిప్టవం సాగు 

తున్న రోజుల్లో వేదం వేంకటరాయళా స్రిగారు అటువంటి భావాలే కళాత్మకంగా 

వెదజల్లాలని చేసిన ప్రయత్నం |ప్రతాపరుద్రీయ నాటక రచన. మహమ్మదీయ 

(పభువుల దురాక్రమణ తత్త్వాన్ని ఖండించటం కోసం మ్మాతమే (పభవించిన 

నాటకంకాదది. 

(పతాపరు దీయనాటకానికి మూలకథ నందించిన కాసె సర్వప్ప “సిద్ధేశ్వర 

చర్మిత'లో కథాంతమందు ఢిల్లీ సుల్తాను _పకాపర్నుదుడికి చేసిన గౌరవ మర్యా 

దలు గుర్తుంచుకోదగినవి. సుల్తాను తల్లి తన కొడుకును చూచినట్రే (ప్రతాప 

రురుణ్ణి కూడా చూచిందని స్పష్టంగా చెప్పబడివుంది. చూడండి. 

“*పతాపరుదుండు పట్టుబడి వచ్చుచున్న వార్త ఢిల్లీళ్వరుండు చారులచే 

నెజింగి మూడు యోజనంబుల మేర యెదురుగా బోయి మహావై భవంతో తన 

పురంబునకు దోడ్కొనిపోయి బవొం విధంబుల సత్కారంబుల గావించుటయు, 

సింహాసనంబున గూర్చుండం జేసి, యర్హ్మపీఠమందు గూర్చుండి మాటలాడి” 

నాడట. 

సులతాను తల్చి (పయాగమాధవ సేవాపరిణత' యట, 
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అ తల్లి తన కొడుకు సుల్తానును, (పతాపర్ముదుని మహనీయ శయ్యల్లో 

ఏకకాలంలో సుఖసు ప్తుల్నిచేసి వారిద్దర్నీ చూడగా ఆ తల్లికి “వారల యిద్దరి 

యందు హరిహరాత్మకమైన తేజంబుం గనిపించి, య తేజంబులు యిద్దరియందు 

యేకంబై యంతరిక్షంబున నడిగిపోవుటయు, యజ్ఞనని చింతించి వారల 

బోధితులజేసి “మీరు హరిహరాత్మకమైన తేజంబులు, మీలో మీరు వైరంబులు 

చాలింపుడు' ఆని సమాధాన పరుస్తుంది. (పే. 171-సి. చరిత) 

మూలకథలో ఇటువంటి భావాలు ఉండ బే వేదంవారు కూడా వీటి 

ఛాయలు నాటకంలో కొంత కొంత పొందుపరిచారు. చతురుపాయాలు చతురు 

పాయాలే. మర్యాదలు మర్యాదలే. 

ఇంతకూ చెప్పవచ్చిన ముఖ్యాంశమేమంటే - నాటకం హిందూ మహమ్మ 

దీయ వైరాన్ని చూపించే లక్ష్యంతో (వాయబడింది కాదనీ, స్వదేశ రక్షణ, 

స్వాతం్యత్య కాంక్ష మొదలై న భావాలకు (పాధాన్యం ఇవ్వటంకోసం [వాయ 

బడిందనేదే. 

అప్పటికింకా జాతీయోద్యమంలో గాంధీగారు గట్టిగా కాలుమోపనే లేదు. 

స్వతం| తమైన జాతీయ చైతన్య [ప్రబోధం ధ్వనింపచెయ్యటం కోసమే 

నాటకం వీర రస (పధానంగా నడిపించదలచుకొన్నారు వేదంవారు. కార్య 

సాధనకు తెల్పారు ఆనాడు తరుచుగా (ప్రయోగించిన భేద దండోపాయాలే 

యుగంధర మంతి ద్వారా (పయోగింపజేశారు. ఈ దృన్షితో చూచినప్పుడే 

నాటక పరమలక్ష్యం సుబోధక మవుతుంది. 

విద్యానాథ పాత్ర ద్వారా ఈ జాతీయ భావాల్ని, దేశరక్షణ బాధ్యతల్ని 

వేదంవారు స్పష్టంగానే చెప్పించారు. 

(పతాపరుదుడి గుర్రం ఉచ్వైః శవాన్ని మింగిపుట్టింది. రాజభ క్రితో అది 

తురక సర్జారుల్ని ముప్పు తిప్పులు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది. 

(పభువు బందీ ఆయిన వార్తను ఓరుగంటి మంత్రులకు చేరవేసిన కృతజ్ఞతానిధి 

ఆ గురమే. దాన్ని (ప్రస్తావిస్తూ విద్యానాథు డనుకుంటాడు- 

““తిర్యద్దంతు వింత ఉపకరించినదట! మహాకవినట! ఎంత యుపక 

రింపరాదు? (ప్రతిభకు ఏ యల్టిక కష్టము? కావ్యధోరణిని కార్యధోరణిం 
జేసెదను. ఆమ్మాయి పెండ్డికేమి తొందర? రాజకార్యమే పెద్దకొమరిత. 

దీని పెండ్లి ముందు. తరువాత చిన్నమ్మాయి పెండ్లి.” (పే. 471) 

వేదంవారు (పతాపరు ద్రీయం ఎందుకు |వ్రాశారో ఇక్కడే స్పష్టమౌతుంది. 
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కవుల కావ్యధోరణిని దేశరక్షణ కార్యధోరణిగా మార్చవలసిన ఒర్తిడిని కూడా 

స్పష్టం చేశారు. కన్నకూతురు పెండ్రికంటే దేశరక్షణ కార్యమే ముఖ్యమని 

ఘంటామఘోషంగా చెప్పారు: 

నాటకంలోని విద్యానాథు డెవరోకాదు - అచ్చం వేదంవారే. మాతృదేశ 

యశోభూషణమే “పతాపరుదీయి యశోభూషణం,. దాన్ని ధ్వనింపజేసి, ఆయన 

తమ నాటకాన్ని చరితార్థం చేసుకొన్నారు. 

సంపతించిన _గంథాలు, వ్యాసాలు:- 

1. 

10. 

[పతాపరుదీయం (సటిప్పణము) - వేదము వేంకటరాయళాన్తి కృతము, 
5వ ముుదణము, చెన్నపురి కేసరి ము[దాక్షరశాల, 1927. 

శ్రీసిద్ధేశ్వర చరితము- కాసె సర్వప్ప |పణీతము, సంపాదకుడు: ఖండ 

వల్లి లక్ష్మీరంజనం, ఆంధధ రచయితల సంఘము, 1966. 

ఆం[ధుల చరితము - ద్వితీయభాగ ము. చిలుకూరి వీరభ|దరావుచే 

రచింపబడినది. విజ్ఞానచం(దికా (గంథమాల- 18, మొదటికూర్చు 1912. 

కథాసరిత్సాగరము = సోమదేవ కృతికి వేదము వేంకట రాయశాన్త్రి 
తెనుగుసేత. 

ఉదయనోదయము - నారన సూరన కృతము - ఆం[ధపదేశ్ పభుత్వ 

(పాచ్యలిఖిత (గ్రంథాలయం పరిశోధనాలయం (ప్రచురణ, 1౪88. 

అలంకారకాస్తా9ర్ణ వాగ స్తుడు -విద్యానాథుడు- శ్రీ చెలమచర్ల కిరంగాచార్యుల 

వ్యాసము. సాహితీ వాబ్బభ్యము మొద టిభాగము- శ్రీ న రేం దనాధ సాహిత్య 

మండలి, తణుకు. [పచురణ 1968. 

సాహితీ సుగతుని స్వగతం - తిరుమల రామచంద వ్యాససంపుటి. విళా 

లాం[ధ పబ్లిషింగ్ హౌస్-.[పచురణ నెం. 07, ఆగస్టు 1969. 

నవతోరణం (వ్యాస స=పుబి) -డా. జి. వి. కృష్ణారావు- ప్రచురణ 1971. 

Modern India - Dr. Bipan Chandra, NCERT _- 

Publication, New Delhi & Reprint - April 1962, 

High Lights of the Freedom Movement in Andhra 

Pradesh-Dr. Sarojini Regani, A.P.Govt Ministry 

of Cultural Affairs Publication, 1972. 
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“ఓం బుధ్యాస్మహనై కర్ననుసోపసద్య మ్మితందేవం మి[త దేయంనోఅస్తు 

ఆనూరాధాన్ హవిషావర్మయంతః శతంబీవేమశ రదస్సవీరాః'' 

అధ్యక్షా, సాహితీ బంధువులారా ! 

యువభారతి సాహితీ సమావేశాల్లో పాల్గొని క్రీ శే॥ *మహామహోపా 

ధ్యాయ” శ్రీపాద కృష్ణమూ ర్తిశాన్రిగారి బొబ్బిలి యుద్ధం నాటకాన్ని గూర్చి 

(పీసంగించే యీ అవకాశాన్ని నాకు కలిగించిన సాహితీ మితులకు కృతజ్ఞతలు 

తెలపుతున్నాను. చాలా ఆలస్యంగానే అయినా శ్రీపాదవారి సాహిత్యసేవను 

'సమాలోచనం చేసే కార్యకమానికి శ్రీకారం చుట్టినందుకు యువభారతి కార్య 

కర్తలను అభినందిస్తున్నాను. ఈ సమాలోచన కార్యక్రమానికి యువభారతి వారు 

తెలుగులోని అత్యు త్తమాలయిన పది నాటకాల నెన్నుకొన్నారు. అందులో (శ్రీపాద 

కృష్ణమూర్తి కాస్త్రిగారి బొబ్బిలి యుద్ధం నాటకం చోటు సంపాదించుకోవటము 

వల్హ మన నాటక కర్తల్లో ఉత్తములమిన కొద్దిమంది కోవలో మహా మహోపా 

ధ్యాయ కృష్ణమూ ర్తి శాన్ర్రీగారికి పీఠం లభించింది. ఇది కూడా ఆలస్యంగానైనా 

శ్రీ శాస్ర్తీ గారికి సాహితీ బంధువులు సముచిత స్థానం కల్పించడమన్నమాట. 

“ఆలస్య'మనే మాటను గూర్చి మనవి చేస్తాను. అది శ్రీ శాస్రి గారి 

సాపాత్యం విషయంలో చాలా [పాముఖ్యంకల అంశం. కొన్రీగారికి యే గుర్తింపు 

లభించినా అది ఆలస్యంగానే లభించిందనేది ఆలోచిస్తే మనందరికీ గోచరమయ్యే 

సత్యం. కొందరు చాలా త్వరగా ఉన్నత పీఠాలను ఎక్కగలుగుతారు. వారిని 

జనం ఇం[దుడనీ చందుడనీ (బహ్మాండమయిన పొగడ్తలతో అందలా లెక్కించి 

ఆదరిస్తూ వుంటారు.. వారికి వారి జీవితకాలంలోనే అఖండమయిన క్రీర్తి లభి 

స్తుంది. భీ శాస్త్రిగారి విషయ మట్టాంటిది కాదు. చేమకూర వేంకటకవి 

“ఏ గతి రచియించిరేని సమకాలమువారలు మెచ్చరే కదా!'' అని చెప్పింది 

శ్రీ కాస్రిగారియెడ అక్షరాలా అన్వయిస్తుంది. కొంతమంది కాలానికి ముందుగా 

జనించి గు ర్తింపుపొందకుండాపోతారు. మజికొందరు కాలంలో ఆలస్యంగా పుట్టి 

అనాదరానికి గురి అవుతారు. కళాన్త్రిగారు ఈ రెండవ కోవకు చెందినవారు. వారే 
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మరో వంద సంవత్సరాలు ముందుగా పుట్టివుంటే వారు కావించిన సాహిత్య 
సృష్టికి అనన్యసాధ్యమయిన క్రీర్ది లభించివుండేది. ఇట్లని సమకాలమువారు 

బొత్తిగా శాన్రీగారిని గౌరవించలేదని కాదు. వారికి జరిగిన సన్మానాలు కూడ 

సామాన్యమయినవికావు. వాటిని గూర్చి చెప్పేముందు శాస్త్రిగారి నిరాదరణకు 
కొరణమయిన వారి కోప స్వభావమును గూర్చి, నిర్ణక్ష్య దృష్టిని గూర్చి కొంత 

ముచ్చటిస్తాను. ఇక్కడ నాకు వారితోగల వ్యక్తిగత పరిచయమును గూర్చి 
చెప్పవలసివున్నది. 

నేను కొవ్వూరు ఆంధ గీర్వాణ విద్యాపీఠంలో విద్యార్థిగా చేరిన కాల 

మది. మా గురువులు శ్రీ జటావబ్రభుల పురుషోత్తంగారు వారి గురువులైన 

(శ్రీ పుల ఉమామహేశ్యరశాన్రిగారికి శాన్రీగారి స్వ|గామమైన ముంగొండలో 

షష్టిపూర్తి సన్మాన సమావేశముల నేర్చాటు చేసినారు. ఆ సమావేశాలు 1947 

చివరలో జరిగినవి. ఆనాడు ఆం|ధదేశంలో (పసిద్ధులయిన కవి పండితులందరూ 

దాదాపుగా ఆ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రారంభ సమావేశానికి (శ్రీ కృష్ణ 

మూ ర్తిశాన్రీగా రధ్యక్షత వహించినట్టు నాకు జ్ఞాపకం. ఉత్సవములు నాలు 

గయిదు దినములు కాబోలు జరిగినవి. శాన్రీగా రాసాంతము ముంగొండలో 

ఉన్నారు. కాన్త్రిగారు వయోవృద్ధులు కావడంవల్ల వారిని రాజమ హేం[దవరం 

నుండి ముంగొండకు తీసికొనిపోయి తిరిగి వారిని రాజమహేం[దవరం చేర్చే 

బాధ్యత నాకు అప్పగించబడింది. ఆ విధంగా నాకు శ్రీ శాస్రిగారితో వారం 

రోజులు - ఆ [పయాణంలో - చాలా సన్నిహితంగా మెలిగే అవకాశం కలిగింది. 

థ్రీ శాగ్రిగారప్పుడు వారి కృష్ణరామాయణాన్ని పూర్తిచేసి భాగవత రచన చేస్తూ 

ఉండేవారు. వారి రచన (ప్రయాణంలో కూడా సాగుతూ ఉండేది. మేము రాజ * 

మహేం[దవరం నుండి బొబ్బర్లంకవరకూ లాంచీలో (పయాణంచేసి, ఆక్కడి 

నుండి అంబాజీపేట వరకు బస్సులోను, అక్కడినుండి ముంగొండకు గుజ్జం 

బండిలోను [పయాణం చేసినాము. శాన్రీగారు లాంచీలో కూర్చుండినప్పటినుండి 

దిగేవరకూ మూలాన్ని చదువుతూ, దాన్ని పక్కనుంచి తెలుగు రచన చేస్తూనే 

ఉన్నారు. ముంగొండలో ఉన్నప్పుడూ తిరుగు (పయాణంలోనూ, వీలు చిక్కి 

నప్పుడల్దా వారి రచన సాగుతూనే ఉండేది. అప్పుడప్పుడు మా విడిది గృహం 

లోనూ, |ప్రయాణంలోను శ్రీకృష్ణ రామాయణాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తూవుంటే 
ఫ్రీ కాస్త్రిగారు దాన్నె గూర్చి వివరిస్తూ పంకిత గోన్టులు జరుగుతూ ఉండేఏ, 
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ఇట్లా వారి రామాయణాన్ని చదువడానికి ముందుగా శ్రీ శాస్రీగారు 

నాకు కొంత “టయినింగు' లాంటి దాన్నికూడా యిచ్చారు. వారి రామా 

యణం అప్పుడే ముదితమయి వెలువడింది. తిరుగు [ప్రయాణంలో మేము ఒక 

రోజు పొడగట్టపల్లిలో వున్నాము ఆనాడు సాయంకాలం ఆ వూర్లో జరిగిన 

సాహిత్య సమావేశంలో నేను రామాయణ ఘట్టం వొకదాన్ని చదువగా శ్రీ శాస్ర 

గారు ఆ ఘట్టంపి [పసంగం చేళారు. ఆ (పయాణంలో నేను గాని, సుపసిద్ధ 

వైయాకరణ పండితులూ, కవులూ అయిన కీ. శే తాడేపల్లి సాంబమూర్తి శాస్త్రి 

గారు గానీ శ్రీక కృష్ణ రామాయణ పద్యపఠనం చేస్తూవుండేవారము. ఈ [పయా 

ణంలో కల కాలం గుర్తుం డే సంఘటన ఒకటి జరిగింది, శాన్రిగారు సమావేశాల్లో 

ఒక నాడు కమ్యూనిస్ట సులను గూర్చి కటువుగా మాట్లాడినారు. తత్ఫలితంగా 

ముంగొండలో గుక్డబ్బండ్ల వారెవ్వరూ సమావేశాలకు వచ్చిన పండితులకు బండ్లు 

కట్టకూడదని సమ్మె కట్టినారు. సమావేశాలు ముగిసిన తరువాత శాన్రిగారితో 

పాటుగా చొలా మంది పండితులు ముంగొండ నుండి నాలుగైదు మైళ్ళ దూరము 

వాడపల్టిదాకా నడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అప్పటికే ఎనభై పైబడ్డ ళాన్రిగారు 

నడిచి పయాణం చేశారు. కాని తమ కటుభాషల్లోన్ని గూర్చి పళ్చాత్తాపాన్ని 

(ప్రకటించలేదు. ఆట్లాగే మరోమారు. నేను కొవ్వూరులో వుండగానే ఫ్రీ కాస్త్రి 

గారు రాజమహేం[దవరంలో ఒక సభలో కాళిదాస మహాకవి అభిజ్ఞాన శాకుంతలం 

గూర్చి మాట్లాడుతూ “ఆన్మాఘాతం పువ్పం” అనే ళ్లోకంలో శైలి కుంటువడిం 

దనీ, లలితమయిన భావాన్ని [పకటించే ఆ శ్లోకంలో ఘా” అనే మహా ప్రాణా 

కరం తగదని విమర్శించారు. ఆ సభలో కొంత కలకలం జరిగింది. ఇట్టా 

శాగ్రీదారు చాలాసార్లు సభల్లో పరుషంగా ఎదుటివారి మనస్సులు నొచ్చు 

కుంటాయా? లేదా? అని ఆలోచించకుండా మాట్టాడేవారని పెద్దలు చెప్పగా కూడ 

విన్నాను. ఈ కోపస్వభావం కారణంగా ళాస్త్రగారికి మ్మితులు తక్కువయినారు. 

““నిండుమనంబు నవ్యనవనీత సమానము, పల్కు. దారుణా 

ఖండల శస్ర్రతుల్యము జగన్నుత విపులయందు” 

అని నన్నయగారు వర్ణించిన వర్ణన (ఫ్రీ కాస్రిగారికి సరిగ్గా సరిపోతూవుం డేది. 

నేను మొదట వారిని దర్శించినప్పుడు కూడ నన్ను వారదరగొట్టినారు. తరువాత 
నా మీద వారు చూపిన వాత్సల్యమపారము, నేను కొవ్వూరులో వున్నంతకాలము 

తరచుగా వారి దర్శనము చేస్తూ వుండేవాడను. వారు ఇంటికి వచ్చిన వారిని 
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ఆతిథ్యంతో గౌరవించేవారు. నేను వారింట్లో ఎన్నోసార్దు భోజనం చేశాను. 
రెండేసి మూడేసి రోజులు వారింటిలోనే వుండేవాడను. వారు నాచేత వారి అభి 

(పాయార్థం వచ్చే కృతులను చదివించుకొనేవారు. శాన్రీగారు మంచి నిష్టకల 

వారు. దేవర్షి పితృతర్పణాలు చేయనిదే కాఫీ కూడ తాగేవారు కారు. 

శ్రీ శాస్త్రిగారు పరుషంగా మాట్లాడి, ఎవ్వరినీ లక్ష్య పెట్టకపోయినా, 

వారికి జరిగిన సన్మానాలు, గౌరవాలు మా[తం చాలా గొప్పవే. తెలుగు కవుల్లో 
చాలా అరుదుగా కనిపించే మహా మహోసాధ్యాయ బిరుదం శాన్రిగారిని 

వరించింది, మహా మహోపాధ్యాయ బిరుదాన్ని | బిటిష [పభుత్వం వారు సుప 

సిద్ధ (ప్రాచ్య భాషా పండితులకు అత్యున్నత పురస్కారంగా బహూకరించేవారు. 

ఒక బంగారు పతకాన్నే కాక సంవత్సరానికొకసారిగా వార్షిక ధనాన్ని కూడా 

అందచేస్తూ వుండేవారు. తాకా సుబ్బరాయశాన్రి, పరవస్తు వేంకట రంగాచార్యులు 

వంటి కొద్దిమంది తెలుగు వారికి మాతమే లభించిన ఘనసక్కారమది. కొందరు 

“మహో పాధ్యాయ' అనే మరో బిరుదాన్ని కొందరు తెలుగు కవులకిచ్చినారు. అదీ 

యిదీ వొక్కటి కాదు. రాజమహేం[దవరం పురపాలక సంఘంవారు శ్రీ శాస్త్రి 

గారి శిలావిగహాన్ని నిర్మింపించినారు. రాజమహేం[దవరం వెళ్ళినప్పుడు సార 

స్వత వతులు తప్పక దగ్శించదగ్గ మూర్తి అది. కందుకూరి వీరేశలింగం గారి 

_ వంటి ఒకరిద్దరికి మాత్రమే జరిగిన సన్మానమది. ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం వారు 

ఎంచి ఎంచి జా[గ_త్రగా “కళా పపూర్ణ' నిచ్చే కాలంలోనే శ్రీ శాన్రి గారికి కళా 

[పపూర్ణ బిరుదాన్నిచ్చి గౌరవించారు. మదరాసు రాష్ట్ర (పభుత్వం త్రీ చెళ్లపిళ్ల 

వేంకటశాన్రీ గారి మరణానంతరము శ్రీ శాన్రీ గారిని ఆంధాస్థాన కవిగా నియ 

మించి గౌరవించింది. 1988 లో శ్రీ శాస్త్రి గారికి రాజమ హేం[దవరంలో ఘన 

సన్మానం జరిగింది. థ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకటళార్రి గారు మహాకవి పండిత సమక్షంలో 

శాస్త్రిగారి కాలికి గండపెండేరం తొడిగినారు. శ్రీ శాస్త్రిగారు పాలకొల్లులో 

*“కనకాభి షేకము చేయించుకొన్నారు. సాలూరులో గజారోహణోత్సవ గౌరవము 

నందినారు. విజయవాడలో మణికిరీటము నుంచి గౌర వించినారు. ఆం|ధ్రదేశము 

వారిని కవిసార్వభౌమ, కవిరాజ, ఆంధవ్యాస మున్నగు బికుభములచేత సన్మా 

నించింది. రాజమహేం[దవరముననే శాన్రీగారు “సహ సమాస జీవితోత్సవము'ను 

చేయించుకొన్నారు. రెండు వందలకు పైగా |గంథ ములను రచించినారు. రచించిన 

(గ్రంథములను అచ్చువేయించినారు. ఆంధ దేళంలోను ఆం|ధేతర (ప్రాంతాల్లోను 
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శతావధాన అష్టావధా నములను చేసినారు. లక్షలు గడించినారు, ఖర్చు చేసినారు. 

ఈ విషయాన్ని శాన్రిగారే స్వయంగా చెప్పేవారు. 

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారి పేరు చెప్పగానే జ్ఞప్తికి వచ్చే రచనలు 

వారి భారత భాగవత రామాయణాలు, బొబ్బిలియుద్ధ నాటకమూ. ళాన్త్రిగారి 

మరో [ప్రౌఢ రచన శృంగార తరంగిణి అనే నామాంతరంకల నైైషధీయ 

చరితం. సుప్రసిద్ధ నాటక రచయితలు శ్రీ వేదం వేంకటరాయ శాన్ర్రీగారు 

కృష్ణమూర్తి శాగ్రీగారికి గురువులై తే, శతావధాని శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకట శాస్త్రిగారు 

వారికి శిష్యులు. బొబ్బిలియుద్ధ నాటకం [వాసే నాటికి (శ్రీ కాస్త్రిగారి వయసు 

42 సంవత్సరాలు. అది 1903 లో [పథమ ము[దణం పొందింది. శా న్ర్రీగారు 

1866 లో జన్మించారు. శాన్రీగారి భారత రచన వారి షష్టిపూర్తి నాటికి పూరి 

మైనది. శాస్త్రిగారి నైషధీయ చరితం 1041లో |ప్రకటితమయింది. శ్రీకృష్ణ 

రామాయణం 1947లో ము[దితమయింది. అంటే అప్పుడు శాన్రిగారి వయస్సు 

81 సంవత్సరాలు. ఆ తరువాత వారి భాగవత రచనం ఆరంభమయింది. వారు 

1950 లో మదరాసు (పభుత్వము వారిచే ఆంధధాస్థాన కవులుగా నియమింప 

బడినారు. అందే అప్పటికి వారి వయస్సు 84 సంవత్సరములన్నమాట. 

సహసమాస మహోత్సవము కూడ పూర్తియెశది. శా న్ర్రీగారు ఆ తరువాత 

1960 లో 94 సంవత్సరముల వయస్సులలో దివంగతుఐమినారు, శాస్త్రిగారి. 

యేకైక ప్యుతుడు సుదర్శనసుధి కాస్త్రిగారి భారత రచన మధ్యలో ఆరణ్య 

పర్యరచన సాగుతున్నప్పుడు మరణించినాడు. అది కాన్త్రిగారి జీవితములో చాల 

పెద్ద దెబ్బ. ఆ కాలంలో శాస్త్రిగారు మానసికంగాను భౌతికంగాను చాల 
అస్వాస్థ్యమునకు గురియై, కొంత కాలము రచనావ్యాసంగ మునే మాని వేసినారట. 

ఆ కుమారుని ఫోటో నొకదానిని నేను కాస్త్రిగారింటిలో చూచినాను. శాన్రిగారు 

కొన్ని ప్యతికలను గూడ స్థాపించి నడిపినారు. సాహిత్య విమర్శలను చేసినారు. 
అయితే ఆ విమర్శలు-ఆ కాలంలో వుండిన రీతి ననుసరించి-.కొంచెం కటువుగా 

సాగినమాట కాదనలేం. తెలుగు రచయితలు చాల మంది భుక్తి కోసం యేదో 

వుద్యోగం చేస్తూ రచనలు చేసినవారే. కాని, శ్రీ శా గ్రిగారట్టాకాక కేవలన రచనా 

వ్యాసంగం మాతమే సాగించారు. ఎప్పుడూ ఉద్యోగంలో చేరలేదు. శా న్ర్రీగారిది 

ఆహికాగ్నులయిన నైష్టికుల కుటుంబం. వారి తం|డిగారు వేంకటసోమయాజులు 

గారు... తల్లిగారు వేంకట సుబ్బసోమిదేవమ్మ. శాస్త్రిగారు స్వయంగా [శౌత 
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విద్య నాపోసనము పట్టినవారు. వారు స్వయంగా నాతో (పసంగవళాన చెప్పిన 

అంశం వొకదాన్ని యిక్కడ మనవి చేస్తాను: 

శాన్రిగారు యౌవ్వనంలో వొక [శౌత యాగానికి తాము స్వయంగా 

ఆధ్వర్యం వహించి సిర్వహించారట. అంతేకాక, వారు ఏ వేదమం[తాన 

యినాసరే ఘనాపాఠులతో సమంగా కూచుండి చెప్పగలిగేవారట. అది 

తాము అదివరి కెన్నడు వల్టించకి పోయినాసరే, వినక పోయినాసరే, అందుక్కారణం 

వారికో అసాధారణ శి వుండడమే అట వాక్కు పరా, పశ్యంతీ, మధ్యమా, 

వైఖరీ అనే నాలుగు దళలలో వ్యక్తమౌతూ వుంటుందని తజ్ఞులు చెపుతూ 

వు-టారు. మనందరికి వైఖరీ వాక్కు. మాత్రమే వివిపిస్తుంది. శాస్త్రిగారి కట్టా 

కాక మధ్యమా వాక్కు వినగలిగిన శక్తి వుండేదట. అందువల్ల యెదుటివారు 

వేద మంత పఠనం (ప్రారంభించ గానే దానిని ధారణ చేసి వారితో పాటుగా 

పనసను చెప్పగలిగేవారట. అయితే ఈ శక్తి [కమంగా క్షీణించిపోయిందట. 

శాస్రీగారు బాలా| త్రిపురసుందరీ దేవతో పాసకులనీ, ఆందువల్ల వారేమంటే అది 

జరిగితీరుతుందనే వాడుక వుండేదనీ (శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణశా స్త్రీ 

గారు |వాసినారు.! _ శాస్త్రిగారు పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా కొవ్వూరు తాలూకా 

దేవరపల్లిలో జన్మించినారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేం[దవరంలో 

స్వగృహాన్ని నిర్మించుకొని స్థిరపడినారు. 

శ్రీ శాన్రిగారు రచించిన తెలుగునాటకాలు మొత్తం ముప్పయి రెండనీ 

అందులో ఇరవై వొక్క.టి ము! గిం పబడినవనీ డా॥ పి. యస్. ఆర్. అప్పారావు 

గారు [వాసినారు.కి వారి మొట్టమొదటి నాటకం “'కలభాషిణి' 1902లో ముదిత 

మయిందట. శాస్రిగారి నాటకాల్లో చార్మితకాలు, పౌరాణికాలో, ఆంధ 

(పబంధా శితాలుర్, సంస్కృతాంగ్ల నాటకానువాదాలుీ మామే కాక “తిలక 

ఆం ర. పు, తిలక 
తె. నా. వి. పు. 802 

బొబ్బిలియుర్ధము శ్రీ నాథికవిరా జీయము 

యాజ్ఞవల్క్య నాటకము 

కలభాషిణీ 

వేణీిసంహారము, మోహినీ మనోహరము, వీకసేన విజయము రాలా జారి 09 గ) 
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రాజ విజయము” వంటి భారత స్వాతం[త్యసమర గాథా సంబంధము కలవి కూడ 

ఉండడం గమనించదగ్గది అయితే కాన్రిగారి బొబ్బిలి యుద్ధ నాటకమే వారి 

నాటకాల్లోనేకాక మొత్తంవారి రచనలవ్నింటిలోను మిక్కిలి (పసిద్ధిని పొంది 

వారికి కీర్తి నార్జించి పెట్టింది. దీనికి బొబ్బిలి యుద్ధం కథకు ప్రజల్లో వున్న 

ఆదరమే కారణమని యెవరయినా అనవచ్చును కాని అదిపూర్తిగా సత్యంకాదు. 

బొబ్బిలి యుద్ధ కథను నాటకాలుగా (వాసినవారింకా చాలా మంది వున్నారు. 

శ్రీ శాస్ర వ్రీగాకే తమ నాటకావతారికలో తాము రచించుటకు పూర్వమే దీనిని 

కనపడ పేర నొక కవి రూపకరూపముగా రచించి (పకటించినట్టు చెప్పి 

నారు.ఇది కాళ్ళకూరి సాంబశివరావుగారి “రంగరాయ కదన సమవాకారం'” అను 

రచనను గూర్చియని మనం గుర్తించవచ్చు. ఆ రచన 1899 లో జరిగినదట. 

బొబ్బిలి యుద్ధ విషయాన్ని నాటకీకరించిన తొలి రచన యిదే. రాజమండి, 

బందరు మొదలయిన పట్టణాల్లోని నాటక సమాజాలవారు దీన్ని చాలాసార్లు (పద 

ర్మించినట్టుగా డా॥ పి యస్. ఆర్. అప్పారావుగారు పేర్కొ.న్నారు.! _ శ్రీపాద 

వారిది రెండవది. 

ఆ తరువాత 1916లో వేదం వేంకటరాయశాస్ర్రిగారి బొబ్బిలి యుద్ధ 

నాటకం రచింపబడినది. నెల్లూరిలో శ్రీ శా న్రీగారి పర్యవేక్షణలో సుశిక్షితులయిన 

వారి శిష్యులు దీన్ని (పదర్శించేవారు.? 1918లో సోమరాజు రామానుజరావుగారికి 

[ప్రచండ బొబ్బిలి యుద్ద నాటకం రచింపబడికది. హరిపురుషో త్తంగారు* 

సురభినాటక సమాజం వారికోసం- ఎప్పుడు (వాసినారో తెలియదు కాని. 

“బొబ్బిలియుద్దం' ఆనే నాటకం |వాశారు. శ్రీపాద సుబహ్మణ్య శాన్రీగారు 

కూడ “బొబ్బిలియుద్ధ నాటకం" వాసినారట. తరువాత 1942లో ని శేషగిరి 

1. తె. నా. వి. 279పు 

వ. _“థ్రీపాదవారి బొబ్బిలి తెనాలికు త్తరముననాడబడుచుండినందున నెల్లూరు 

చిత్తూరు మ దాసులలో దీనికి (ప్రచార విలువ కలిగెను. శాస్త్రి గారి 

మనుమలు వేంకటరాయశానస్రి గారి వ్యాసము. తె.నా రం. 167 పు 

వీరిని గూర్చిన వివరములు ఆం.నా.రం.చరి.పు. 5౪6 లో చూడవచ్చును. 

. ఆం. నా. రం. చరి. 4రికి పు 

5. తె,నా,వి, పు. 788 
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రావుగారు “బొబ్బిలి ముట్టడి” అనే నాటకం వాసినారు.! అంతకుముందే 

1981-85 మధ్యలో భమిడి చినయజ్ఞనారాయణశర్మగారు “శూరబొబ్బిలి”” 

నాటకాన్ని రచించారు. ఇది విశాఖలోని నాట్య కళాభిలాషుల సభ వారికోసం 

వాయబడిందట. ఈ సమాజానికి | పథ్వాత కవి పండితులు ్రీ మారేపల్లి రామ [| (ప్రఖ్యో యు ల్లి 

చందళాన్త్రి గారధ్యక్షులు. ఈ నాటకంలో యజ్ఞ నారాయణళర్మగారు స్వయంగా 

ధర్మారావు పాతను నిర్వహించేవారట.ి 

ఈ విధంగా బొబ్బిలి యుద్ధం ఇతివృత్తంగా తెలుగులో ఎనిమిది 

నాటకాలు వచ్చినవి. కాని వీటన్నింటిలోను శ్రీపాద కృష్ణ మూ రిశా గ్రిగారి 

బొబ్బిలి యుద్ధమే యెక్కువ |ప్రజార ంజకమయి, అనేక నాటక సమాజముల 

వారిచేత అనేక స్థలములలో అనేక పర్యాయములు (పరర్శితమయింది.8 1918 

నాటికే శ్రీపాద వారి బెద్బిలి యుద్ధ నాటకము మూడుసార్లు మృుదింప 

బడింది. 1916లో శ్రీ కాత్రి గారే స్వయముగా రాజమహేందవరంలో 

బొబ్బిలి యుద్ధ నాటక [ప్రదర్శనల పోటీలను నిర్వహించారట. ఆ పోటీల్లో 

గుంటూరు మూన్ థియేటరువారు 'టూప్ కప్పును గెలుచుకొన్నారట.* థ్రీ కాస్త్రి 

గారు నాతో స్వయంగా వారి బొబ్బిలి యుద్ధ నాటకం చాలా [ప్రచారం పొందిం 

దనీ, ఆయితే దానిపై కాపీరైటు హక్కు తమకు లేకుండా పోయిందనీ విచారంతో 

వొకమారు చెప్పారు. 

ఏదయినా వొక నాటకం విజయవంతం కావాలంటే అందులోని యితి 

వృత్తంతో పాటు రచనకూడా ఉదా_త్తమయిందిగా వుండాలె. బొబ్బిలి యుద్ధం 

కథ [పజల హృదయాలను చూరగొన్న దనడానికి కావలసినంత సాక్ష్యం వున్నది. 

బొబ్బిలి యుద్ధం జరిగింది 1757 వ సంవత్సరంలో. ఆ తరువాత ఏభయి సంవ 

త్సరాల్లోపుగానే దిట్టకవి నారాయణీ రంగరాయ చరి[తమనే పేరుతో ఈ యితి 

వృత్తాన్ని [పబంధంగా రచియించినాడు. కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ దొర 'సీక్రి 

TS TE 
తె. నా. రం: 24రి పు, 

తె. నా, వి. తి08 పు. 

ఆం.నా.రం. చరి. పు. 884. 

ఆం.కవి.తరం. 14 సంపు. 205 పు. ల జ 6౨ ౦9 
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రించిన కై ఫీయత్తుల్లో పూసపాటి వారి వృత్తాంతంలోను, బొబ్బిలి వృత్తాంతం 

లోను [ప్రముఖంగా వివరాల్లో కూడ బొబ్బిలి యుద్ధ వర్ణనం చోటుచేసుకొన్నది. 

జానపద వాజ్మయంలో ఎప్పుడు (పవేశించిందో కచ్చితంగా తెలియరాదు కాని 

“బొబ్బిలి పదం' |పజారంజక గా (ప్రచారం ఫొందింది. జానపదుల్లోనే యీ 

కథకు మూడు పాఠాంతరాలు |పచారం ఫౌందనవి. వాటిలో వొకటి పెద్దాడ 

మల్లేశం చెప్పింది. మరొకటి కొంతం నర్శ్సింహాచార్యుల బొబ్బిలి రాజుల కథ. 

మూడవది ధేనువకొండ వారి పెద్ద బొబ్బిలి కథ.! దిట్టకవి నారాయణ యీ 

లోకంలోనే కాదు, స్వర్గంలో యీ కథను నారదు డిందునికి వినిపించినాడని 

తన కావ్యంలో చెప్పివున్నాడు.® బహుశః దీని పభావంవల్లనే కాబోలు జానపదులు 

కూడ ఈ విషయాన్ని తమ కథలోకి చేర్చుకున్నారు. 

బొబ్బిలి యుద్ధం చార్మితక నాటకము. ఈ చర్నిత తెలుగు దేశములోనిది. 

తెలుగు చకవర్తుల కాలముపోయి తెలుగు (ప్రజలు, తెలుగుదేశము యావత్తుపరాయి 

వారి పరిపాలనలో [మగ్గుతూ వుండగా అంతకు పూర్వము తెలుగు చ్మకవ ర్తుల 

పాలనలో సెనికాధికారులుగానో ఉద్యోగులుగానో వుండిన తెలుగువారి కుటుం 

బాలు కొన్ని చిన్నచిన్న సంస్థానాలుగా ఏర్పడి అటు |పభువులకు ఇటు (పజలకు 

మధ్య వంతెనలావుండి (పజలనుండి పన్నులు పసూలుచేస్తూ (పభువులనుండి 

(గామాలకు ఏలికలుగా నియమింపబడుతూ కాలం గడుపుతూ వుండేవారు. 

వీటిలో కొన్ని పెద్ద సంస్థానాలు మరికొన్ని చిన్న సంస్థానాలు. ఆట్టా యేర్చడినవే 

బొబ్బిలి, విజయ నగర సంస్థానాలు, ఈ సంస్థానాలు పాలించిన జమీందారీ వంళాలు 

రెండూ చాలా [ప్రాచీన చరిత్ర కలిగినట్టివి. 

బొబ్బిలి పాలకులు వెలమవారు. వీరి పూర్వులు కాకతీయుల కాలంలో 

గొప్ప సేనా నాయకులుగాను, పరా[కమ వంతులుగాను పసిద్ధి వహించినారు. 

కాకతీయుల తరువాత రాచకొండ దేవరకొండలకు (పభువులై నారు. రాచకొండ 

(ప్రభువైన సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుని సంతతివారే తరువాత (కమంగా వెంకటగిరి, 

బొబ్బిలి మొదలయిన సంస్థానాల కేలికలయినారు. 

"1. “అని బొబ్బిలి రంగారాయ నృపాల చరిత మెల్ల ననిమిష పతికిన్ 
వినిపించి నారదుండును ననుమతి(గొని చసియెనంత నంత ర్లితు(డై ” 

రం.చ. శీ అ. 280 ప. 

9. జా.గే. సాహి. 2590 పు. 
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విజయనగర రాజులు క్షతియులు. వీరి పూర్వులు ఎప్పుడో ఉత్తర 

దేశంనుండి దక్షిణా పథానికి తరలివచ్చినారట. ముందు బీజాపూరలోను, తరు 

వాత బెజవాడలోను, నందాపూరులోను, కేతవర:లోను, మొగలితుజ్జులోను 

కుమిలెలోను అప్పటప్పటి రాజ్యాలు పరిపాలించారు. వీరి పూర్వులకు కటకా 

ధీశ్వరులయిన గజపతులను ఓడించినందువల్ల గజపతి బిరుదం లభించిందట. 

బొబ్బిలివారి పూర్వుడయిన లింగప్ప, విజయనగరం వారి పూర్వుడయిన 

ర ఘునాధరాజు గోలకొండ నవాబు ఫౌజుదారయిన షేరు మహమ్మద్ థానుకు 

సహాయకులుగా వుండి, అతనివల్లనే బొబ్బిలి, విజయనగర సంస్థానములను 

సంపాదించుకొన్నారు. షేరు మహమ్మదు థాను శ్రీకాకుళం నవాబుగా స్థిర 

పడ్డాడు; బొబ్బిలి లింగప్పకు రంగారావు అనే విరుదమిచ్చినాడు. అదే ఆ 

సంస్థాన పాలకులకు కుల క మానుగతమయిన బిరుద నామమయింది. ఇది 

పదిహేడవ శతాబ్దం మధ్యలో జరిగిన కథ. బొబ్బిలి యుద్ధ కథాకాలం పద్దెనిమి 

దవ శతాబ్దం మధ్య భాగం.! 

బొబ్బిలి యుద్దానికి దారితీసిన చారిత్రక పరిస్థితులను కనుగొందాము. 

[క్రీళ॥ 1725 (ప్రాంతంలో హైదరాబాదునుండి తెలుగుదేశంపై ఆసఫ్జా వంశం 

వారి పరిపాలనం ప్రారంభ మయింది. మొదటి. ఆసఫ్జా నిజాముల్ ముల్కు 

Brn 1748లో చనిపోయినాడు. అప్పుడు హైదరాబాదులో నిజాం రాజ్యం 

కోసం పోరాటం (పారంభమయింది. నిజాముల్ముల్కు రెండవ కుమారుడు 

నాసిర్జంగ్ ఢిల్లీ పాదుషాల అనుమతితో ముందుగా నిజాం (ప్రభుత్వపు గద్దె 

నాకమించినాడు. నిజాముల్ ముల్కు దౌహి|తుడు ముజప్ప్ఫర్ జంగ్ తానే 

దక్కను సింహాసనానికి హక్కు_దారుడనని ముందుకు వచ్చాడు. అతనికి 

(ఫెంచి గవర్నర్ డూపే సహాయం లభించింది. నాసిర్ జంగ్ ఆంగే 

యుల సహాయం కోరాడు. డీ. శ. 1/50 లో మొదట వీరిద్దరి మధ్య 

యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో నాసిర్ జంగుకే విజయం లభించింది. కాని 

డూపే అంతటితో ఆగలేదు. ఆ అరు కర్నూలు నవాబు హిమ్మత్ 
గ్రా 

RAAARRNNNNNINNNINNNNNNNNS 

రం సంస్థానముల చరిత్రకు సంబంధించిన వివరాలు ఆచార్య తూమాటిదొ 

దోణప్పగారి “ఆంధ సంస్థానములు - సాహిత్య పోషణము” అను 

[గంథములో కాననగును. 
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ఖాన్ డూపే మద్దతుతో నాసిర్జంగును హత్య చే సినాడు. ముజప్పర్ జంగు 

పుదుచ్చేరికి చేరినాడు. తెలుగుదేశంలో కృష్ణానదికి దక్షిణాన ఉన్న భాగం 

డూ ఫ్రేకు ముజప్పర్జంగు దఖలు పరచినాడు. నవాబుగా పదవీ స్వీకారం చేయా 

లని ముజప్ఫర్ జంగు హైదరాబాదుకు బయలుదేరినాడు. అతనికి బాసటగా 

మూసాబుసీ అనే (ఫెంచిసేనాని ఆతని వెంట వున్నాడు. ఈ విధంగా “బుస్సీ” 

తెలుగుదేశం రాజకీయాల్లోకి (పవేశం చేశాడు. 

ముజప్పర్జంగ్ హైదరాబాదు చేరనే లేదు. మార్గమధ్యంలోనే కడప 
దగ్గర పఠానుల చేతిలో హతుడై నాడు. హైదరాబాదులోని రెవెన్యూ మంత్రి 

శ్రీకాకుళం రామదాసు మూసాబుసీకి లంచమిచ్చి, నాసిర్జంగ్ తమ్ముడు సలా 

బత్జంగును నిజాం నవాబును చేసినాడు బుస్సీ "హైదరాబాదులో సలాబత్ జంగు 

సహాయంకోసం “సైన్యంతో నివాస మేర్పర్చుకొన్నాడు. (ఫెంచివారి సహాయానికి 

బదులుగా సలాబత్జంగ్ ఎన్నో జాగీర్టి చ్చాడు. అంతేకాదు, దక్కనులో సర్వాధి 

కారాలు | ఫంచివారివే అయినవి. ఇంతలో మరో సంఘటన జరిగింది. ఢిల్రీలో 

వున్న సలాబత్ జంగ్ అన్న ఘాజీవుద్దీన్ ఢిల్రీపాదుషా అనుమతితోను, మరాఠా 

(ప్రభువు పీష్వా సహాయంతోనూ తాను దక్కను గద్దె నెక్కాలని బయలుదేరి 

వచ్చినాడు. సలాబిత్జంగుకు బుస్సీ సహాయం అవసరమయింది. బుస్సీ పీష్వా 

బాజీరావుతో సలాబత్ జంగుకు సంధి కుదిర్చినాడు. ఘాజీవుద్దీన్ eas 

గంతో చనిపోయినాడు. సలాబలేజంగు “నిజాముగిరి'” స్థిరపడింది. బుస్సీ పలుకు 

బడి హెచ్చింది. కొన్నాళ్ళ తరువాత ఆరోగ్యం నిమి త్తం బుస్సీ మచిలీపట్నానికి 

పోయినాడు. ఆ సమయంలో హైదరాబాదులో ని కొందరు నవాబులు బుస్స్ఫీకి 

వ్యతిరేకంగా నిజాముతో చాడీలు చెప్పి, ( ఫెంచివారి పలుకుబడిని తగ్గించే పయ 

త్నాలు చేశారు. బుస్సీ యెకాయెకిని హైదరాబాదుకు తిరిగివచ్చి సలాబత్జంగ్ 

చేత “ఉత్తర సర్కారులు! మొత్తం తనపేర స్వంత జాగీరుగా మంజూరు 

చేయించుకొన్నాడు. ఇది (క్రీ.శ. 1754 లో జరిగింది. దీనివల్ర (శ్రీకాకుళం, 

ఏలూరు, రాజమహేం[దవరం, కొండపల్లి ముఖ్య నగరాలుగాగల ఆంధదేశాని 

కంతటికి మూసాబుస్సీ (పభువై నాడు. 

కాని “బుస్సీ” వ్యవహారం యెంతో కాలం సాగలేదు. సలాబత్ 

జంగుకు బుస్సీపై చాడీలు చెప్పేవారు చెప్పుతునే వున్నారు. సలాబత్జంగ్ 

1756 లో బుస్సీని అధికారంనుండి తొలగిస్తూ వుత్తరువులు జారీ చేశాడు. తెలుగు 
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దేశంలో వొక్క విజయనగరం వారు తప్ప తక్కిన సంస్థానాధిపతులందరూ 

బుస్సీకెదురు తిరిగినారు. బుస్సీ 'లా” అనే (ఫెంచిసైన్యాధికారి నాయకత్వంలో 

కొంతమంది సైనికులని తీసికొని హ్రైదరాబాదునిజాంమీదికి యుద్ధానికి వెళ్ళినాడు. 

హైదరాబాదు నవాబు నివాసమయిన చార్ మహలును వళంచేసికొని, దానిలో 

నివాసముండి శ్మతువులను తుదముట్టించినాడు. ఫలితంగా నిజాం నవాబు 

సలాబత్జంగు బుస్సీ అధికారమునకు లొ గిపోవడ మే కాక, యెన్నో బహుమా 

నాలను, ఇనాములను ఇచ్చినాడు. విజయనగరం రాజు విజయరామ గజపతి 

హైదరాబాదులోని చార్ మహల్ ముట్టడిలో బుస్సీకి సహాయంగా నిలిచి, బుస్సీ 

. ఆదరాన్ని చూరగొన్నాడు 

బుస్సీ హైదరాబాదులో వ్యవహారాలను చక్కబెట్టుకొని సర్కారు [పాంతా 

లకు తిరిగి వచ్చినాడు. విజయరామరాజు (ప్రోద్భలంతో 1757 లో బుస్సీ 

బొబ్బిలికోటను ముట్టడించి దాన్ని నాళంచేశాడు. దీంతో కడమ జమీందార్హందరూ 

బుస్సీకి లొంగిపోయారు. 1 బొబ్బిలియుద్ధం తరువాత బుస్సీ దొర మరణిం 

చిన బొబ్బిలి రాజాగారి కుమారుడయిన గోపాల వేంకటరంగారావును పిలిపించి, 

చిన్నరంగారావను పేర బొబ్బిలి కధిపతిగా నియమించారు.? ఈ కధ 

కొంచెం యించుమించుగా ఇట్టాగే రంగారాయచరి[తలో దిట్టకవి నారాయణ 

అనే కవిచేత (వాయబడింది. జంగం కథలు కూడా యీ కథానకాన్ని యిట్టాగే 

చెపుతున్న వి. 

ఫ్రీ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారికి బొబ్బిలియుద్ధం ఇతివృత్త నిర్మాణంలో పెద్ద 

(శమపడే అవసరం లేకపోయింది. !పబంధంగా రంగరాయ చరితం అదివరకే 

వెలువడింది. దాన్నే శాస్త్రిగారు అనుసరించినారు. బొబ్బిలి వారి యుద్ధం 

మిక్కిలిగా [పజల సానుభూతిని సంపాదించింది. ఇది బుస్సీ (ఫెంచి వాడు 

కావడంవల్ల ఆతజ్ఞెదిరించడం పరాయిపాలనాన్నెదిరించిడం అని భావించి (ప్రజలు 

1. ఈ చరితాంశములు ఆం|ధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము 8 వ సంపుటములోని 
ఆచార్య శ్రీ సిరుగూరి హనుమంతరావు, శ్రీ ఆచార్య మామిడిపూడి 

వేంకటరంగయ్యగారల వ్యాసముల నుండి |గహింపబడినవి. 

2. ఆం. సంస్థా. సాహి, పోష, 297 పు, 

ర్ 
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దీన్ని ఆదరించారా? అంటే, ఆది కాదనే చెప్పనలసి వుంటుంది. ఎందుకంటే, 

1794 జూలై నెలలో సరిగా బొబ్బిలియుద్ధం లాంటిదే పద్మనాభ యుద్ధం జరి 

గింది. ఆ యుద్ధంలో కుంఫిణీ దొరతనం వారు విజయనగరం [ప్రభువు రెండవ 

విజయ రామరాజును, ఆతనికి సాయంగా వచ్చిన యెందరో క్ష|తియవీరులను 

చంపి, విజయనగర సంస్థానాన్ని కకావికలు చేశారు.! కాని ఆ యుద్ధం పెద్ద 

(పాముఖ్యం సంతరించుకోలేదు. దీనినిబట్టి బొబ్బిలి యుద్ధం (పజల సానుభూతిని 

సంపాదించడానికి కారణం అది ధర్మయుద్ధం కావడం, అందులో బొబ్బిలి వారు 

త్యాగానికి పరాకాష్టగా సర్వనా శనాన్ని కోరి వరించడం, దానికి విజయరామరాజు 

కుట కారణం కావడమని చెప్పవలసి వున్నది. పద్మనాభ యుద్ధంలో యీ 

అంశాలు లేవు. పైగా అప్పటికే బొబ్బిలి [పభువుల మీద (ప్రజలకు సానుభూతి 

యేర్చడి వున్నది కనుక వొక విధంగా పద్మనాభ యుద్ధంలో విజయనగరం 

వారికి తగిన శాన్త్రీ జరిగిందనే భావం కూడా |పజల్లో కలిగి వుండవచ్చు. 

కృష్ణమూర్తి కాస్త్రిగారు బొబ్బిలివారు రాజమహేం్యదవరం వెళ్ళి బుస్సీ 

దర్శనం చేయకపోవడానికొక కారణం చెప్పినారు. బొబ్బిలివారు బుస్సీరాక 

ముందుగా తెలియక ఆ సమయానికి రంగారావు తమ్ముడు వేంగళరావు వివా 

హము యేర్పాటు చేసుకున్నారన్నదే ఆ కారణం. దీనికి రంగరాయ చరిత్రలో 

మూలం లేదు. జానపదులు కూర్చిన కథలోను నిదియున్నట్లు కానరాదు. కాని 

మెకంజీ భ|దపరచిన పూసపాటి వారి కై ఫియత్తులో వేంగళరావు వివాహమని 

" కాక అప్పుడే పెండ్డిండ్డయిన పెండ్లి కొమార్తెలు కూడ జోహారు చేసినట్లు చెప్ప 

బడి వున్నది. దానిని వేంగళరావు వివాహముగా శ్రీ కాన్రిగారు మార్చి ఉండ 

వచ్చును. ఈ వివాహ విషయము వేదం వారి బొబ్బిలిలోను వున్నది. కాని వారు 

వేంగళరావు వివాహమని కొక చాలమంది వివాహాలు జరిగినట్టుగా చితీంచినారు, 

వివాహ వృత్తాంత కల్పనమువల్ల బొబ్బిలి వారి ధర్మ స్వభావానికి వన్నె పెట్టి 

నట్టయింది కనుక ఇది నాటకోచితమయిన మార్చని చెప్పవలెను. 

(పథమాంకంలో శ్రీ శాన్రీగా రింకొక రమణీయ వృత్తాంతమును 

చొప్పించినారు. బుస్సీ హైదరు జంగుతో గూడా వచ్చి రాజమహేందవరంలో 
విడిసినాడు. తమకు రావలసిన పేష్య_షులను దేవలసిందిగా జమీన్దార్హకు తాకీ 
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1. వివరములకు ఆం, సంస్థా, సాహి, పోష, 407 పుట చూడనగును. 
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దులు పంపించినాడు. విజయనగర (ప్రభువు విజయరామరాజు టొబ్బిలివారికొక 

జాబు పంపీనారు. దానిలో తమ పాత పగలు. మాని చతురంగ బలములతో 

బుస్సీని దర్శించి పన్నీయ లేమని చెప్పవలెననీ, వారు వినకపోతే తగిన శాస్తి 
చేయవలెననీ వున్నది. ఆ జాబు మొదట వెంగళరావు చేతిలో పడినది ఆతడు 

దానిని చింపివేసినాడు. విజయరామరాజు మోసమును గుర్తించి [కోధముతో 

దూతకు ఒక ఆర్థచం[ద,పయోగము, రెండు చపేటములు కూడా యిచ్చినా డట, 

ఈ జాబు వత్తాంతంవల్ద వెంగళరావు రంగారావు విజయరామరాజుల పాత్రల 

స్వభావములు పాఠకులకు తేటతే లము చేయ బడ్డ వి. ఈ వృత్తాంతము రంగరాయ:. 

చర్మితంలోలేదు. కాని పూసపాటివారి కై ఫీయత్తులో వివరంగా వున్నది. (శీళాస్త్రిగారీ 

కై ఫీయత్తు చడివినారో లేక కై ఫీయత్తులోని విషయములు (ప్రజల వాడు కలోనివే 

కనుక ఆ జనశ్యుతి నాధారంగా చేసుకొని తమ నాటకంలో దానిని (ప్రవేశ పెట్టినారో 

తెలియదు. వెంగళరావు జాబును చింపడం కొంత ఉద్ధతవృ త్తిని సూచించినా 

అది అతని స్వభావం అని మనం గు ర్తించవచ్చు. అంతేకాక, ఉత్తరం చింపడం 

వల్ల అది తరువాత సాక్ష్యంగా నిలువలేని స్థితిని నాటక కర్త కల్పించినాడు. ఈ 

కల్పనం చాల రమణీయమైనది. వేంకట రాయశాశ్రిగారి బొబ్బిలిలో విజయరామ" 

రాజు బొబ్బిలి వారికి |వాసిన జాబులేదు. దానిలో బుస్సీతాకీదు బొబ్బిలి వారి 

కందకుండా హర్కారాలకు విజయరామరాజు లంచమిచ్చి నట్టున్నది. విజయ 

రామరాజ పా[తపోషణ కది సరిగానే వుండవచ్చును కాని, శాన్రీగారి కల్పనలో 

వున్న సౌగసూ, నాటకీయత వేదంవారి కల్పనలో కొరవడినవని చెప్పక తపృ్పద్యు 

తాం[డ పాపయ్య బొబ్బిలియద్ధ సమయంలో అక్కడ ఉండక రాజా 

ములో ఉన్న వృత్తాంతం శ్రీపాద వారి బొబ్బిలిలోను, వేదంవారి బొబ్బిలిలోను 

ఉన్నది. కాని అందుక్కార ణాలు మాతం రెండు నాటకాల్లో వేర్వేరుగా వున్నవి, 

విజయరామరాజు తన సైనికులను పంపి పితూరీలు లేవదీసి తారడ పాపయ్య 

బొబ్బిలికి రాకుండ అడ్జినట్టు వేదంవారు కల్పించినారు. శ్రీపాద వారు బుస్సీ 

దొర, విజయరామరాజు మైన్యంతో బొబ్బిలికోట మీదికి దండు వస్తున్నారని 

తెలిసి రంగారావే వారిని మార్గమధ్యంలో అడ్డుకొని బొబ్బిలి దాకా రానీయ 

కుండా వుండేందుకు పాపయ్యను రాజాము దుర్గానికి పంపినట్టున్నది. రంగరాయ 

చరితలోను బొబ్బిలికోట పరాసువారి వళమైన పిదప జరిగిన కథను వర్ణిస్తూ 
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“రాజనై ్ యకవధా వధానవిధికై రంగక్షమానేతమున్ 

రాజీవా ప్ప సమానతేజు ననివార్య సైర్యు ధైర్యాచలున్ 

రాజాంకోటనమర్చె నే ఘనుని ధీర స్వాంతు(డా కీర్తివి 

(భాజచ్చార్యుండు తాం డవంశజు(డు తద్భారంబు తా(బూనుటన్.”! 

పాపయ్యను రంగారావే రాజాంకోటకు పంపినట్టు తెలుపబడి ఉన్నది. పూసపాటి 

వారి కైఫీయత్తులో తాండ్ర పాపయ్య రాజాములో వున్నట్టు చెప్పబడిందే కాని 

యెందుకున్నదీ వివరంగా లేదు. రాజాంకోటలో పాపయ్య నుంచడానికి శ్రీపాద 

వారు చెప్పిన కారణమే సమంజసంగా వున్నది. పితూరీల నణచడానికి 

పాపయ్యంతవానిని పంపే పనిలేదు. అదీకాక [ప్రధానమయిన  బొబ్బిలే దాడికి 

గురిఅవుతూ వున్నప్పుడు పాపయ్యవంటి వీరుడు దూరంగా వున్నా రంగా 

రాయడు పట్టించుకోకుండా వుండడం పొసగే విధంగా కనిపించదు. 

పాపయ్య చేతిలో విజయరామరాజు చావు అన్నింటిలోను వొక విధంగానే 

వున్నది. పాపయ్య ఆత్మహత్య చేసికొన్నట్టు ్రీపాదవారు, వేదం వారు 

చిత్రించిరి. రంగారాయ చర్మితంలో తాం|డ పాపయ్య విజయరామరాజును 

చంపిన తరువాత విజయరామరాజు సైన్య మొక్కుమ్మడిగా ఆతనిని చుట్టు ముట్టి 

చంపినట్టు చెప్పబడింది 2, విజయరామరాజు పాపయ్య ఒకరి నొకరు చంపు 

కొన్నట్లు పూసపాటివారి కైఫీయతులో నున్నది. ఆత్మహత్మను చెప్పినవారు జాన 

పదులు. అదే నాటకోచితంగా వుంటుందని శ్రీపాదవారు,వేదం వారు [గహించి 

నారు. శ్రీపాదవారు హైదర్ జంగును గూడ పాపయ్య చేత దంపించినారు., 

శ్రీపాదవారిలోను వేదంవారిలోను భిన్న భిన్న ముగానున్న ఇంకో విషయం 

మనవి చేస్తాను, శ్రీపాదవారు యుద్ధానంతరం బుస్సీ బొబ్బిలి రాజ్యాన్ని చిన 

రంగారావు కిచ్చినట్టు చ్మితించినారు. వేంకటరాయశాన్రిగారు చిన వేంకట రంగా 

రావును సామర్లకోటకు పంపినట్టూ, ఆక్కడ నీల్మాదినాయని వారి దగ్గర పెరిగి 

రం. రా. చరి 8. ఆ. ఫర్ ప. 
2. “తాండకులజుని (బొదివిరి దారుణముగ 

'ఘోరయుద్దంబు సలిపి యవ్వీరవర్యు( 

జిదిమివై చిరి కఠిన నిన్ర్రీంశతతుల 
నతని సహచర యుగళసంగీతముగా(గ.” (రం.రా.చ. 8-261.) 
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నట్టూ, కొంత కాలానికి నీల్మాదినాయుడు హైద రాబాదుకు పోయి నిజాము నవాబు 

వలన తిరిగి బొబ్బిలి రాజ్యాన్ని చిన వేంకట రంగారావు కిప్పించినట్టూ కల్పించి 

నారు. రంగారాయ చర్మితలో యుద్ధానంతరం వెంగళరావు బొబ్బిలి రాజ్యాన్ని 

పాలించినట్టున్నది. వేంకటరాయళాన్ర్రి గారిందుక్రై (పత్యేకంగా వొక అంకాన్నే 

పెంచి [వాసినారు ఆచార్య దొణప్పగారు బొబ్బిలి సంస్థాన చరె తలో బుస్సీయే 

చిన వేంకట రంగారావును పిలిపించి బొబ్బిలి రాజ్యం యిచ్చినట్లు (వాసినారు, 

చిన వేంకట రంగారావు నిజాం నవాబును దర్శించి రాజ్యం సంపాదించుకొన్నది 

కూడా నిజమే కాని, ఆది యింకోమారు. విజయనగరంలో ఆనందరాజు యీ చిన 

"వేంకట రంగారావును. చెరలో. పెట్టాడు. ఆతడు చెరనుండి తప్పించుకొని 

హైదరాబాదు చేరి నిజాం నవాబు సాయంతోను, ఆంగ్రేయల దయతోను బొబ్బిలి 

రాజ్యం సంపాదించుకొన్నాడు. ఇది చరి తలో కొంతీకాలం తరువాత జరిగిన 

వృత్తాంతం. 1704 లో ఇది జరిగిందట. కనుక వేదంవారు చిత్రించిన దాని 

కంచే నాటకానికి సంబంధించినంతవరకు (శ్రీపాదవారు చితించిన విధమే 

యు క్రతరంగా వున్నదని చెప్పవలసివున్నది. 

(శ్రీపాదవారు బొబ్బిలియుద్ధం నాటికి బుస్సీ ఉత్తర సర్కార్లు యావత్తు 

నిజాం నుండి సంపాదించి తానే పరిపాలిస్తూ ఉన్నట్టుగా నాటక రచనను నడిపి 

నారు. వేంకటరాయశా స్రిగారు గోలుకొండ నవాబు సేనా నాయకుడుగా బుస్సీ 

హైదర్దంగుతో వచ్చి సర్కార్గలో జమీనారుల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి 

నట్టుగా కల్చించినారు.! నిజానికి బుస్సీయే స్వతం్యతపాలకుడుగా బొబ్బిలియుద్ధ 

కాలంలో ఉత్తర సర్కారు పాలిస్తున్నాడు. కాకపోతే బుస్సీ అధికారానికి మధ్య 

మధ్య హైదరాబాదు నిజాం ఆటంకాలు కల్పించే పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు. 

బుస్సీ నిజాం నవాబుకు లొంగిలేడు. నిజాం నవాబే బుస్సీ చెప్పుచేతల్లో ఉండే 

ప 
2. బుస్సీ బొబ్బిలి దివాను ధర్మారావుతో అన్న మాటలు : : 

“మా దివాను (హైదర్దంగు) మాట తప్పించుట మాకు శక్యము కాదు, 

ఆతని గోలుకొండ నిజాముగారు స్వయముగా నియమించినారు. ఆతని 

సలహా (పకారము మేము వ్యవహరించునట్టుగా మాకు హుకుము చేసి 

నారు. (వేదంవారి బొబ్బిలియుద్ధ నాటకము-48 వ పుట). 



70 దశరూపక సందర్శనం 

వాడు... బుస్సీ (ఫెంచి సేనాని కనుక అతనిపై పుదుచ్చేరిలో ఉండే (ఫెంచి 

గవర్నరుకు అధికారం ఉండేవి. కాబట్టి ఈ విషయంలోను వేంఠకటరాయళాన్త్రి 

“గారి రచనకంటే శ్రీపాదవారి రచనయే చరితకు అనుగుణంగా ఉన్నది. 

యుద్ధం తప్పదని నిక్చయమయిన తరువాత బొబ్బిలిరాణి మల్రమాంబ 

తమ పసుపుకుంకుమలు కాపాడుమని విజయరామరాజుకు రాయబారం పంపించి 

= నట్టు శ్రీపాదవారి బొబ్బిలియుద్ధంలో చిత్రించబడింది. వేంకజరాయశాస్త్రిగారి 

నాటకంలో ఈ రాయబారం (ప్రస్తావన లేదు. “మల్దమాదేవి పౌరుషము గలది 

కావున విజయరామునిం |బార్థించుచు వాసిన యుత్తరము తగదని శ్రి కృష్ణ 

మూ ర్తిశాన్రీగారికి చాల మంది సూచన చేసినారట. ఆయినా ఈ మార్చును 

శాస్త్రిగా రంగీకరించలేదు. ““మల్లమాదేవి యెట్టి పౌరుషము కలదయినను స్త్రీ 

గావున త్రీ స్జభావంబున( దన చావున కంగీకరించి కులమును రక్షింపగలనను 

నాసచే విజయరామున కుత్తరము (వాయ దప్పుకాదని నా నిశ్చయము” అని 

(శ్రీ కాన్రిగారు మూడవ కూర్చు పీఠికలో దీనికి సమాధానము (వాసినారు, 

రంగరాయ చరి|తలో మల్లమాంబ జాబు విషయం లేదు. కాని పూసపాటివారికై 

“ ఫీయత్తులో ఇది వివరంగా ఉంది. ఆందులోని ఈ కింది పంక్తులు చూడండి: 

“ఇంతలో రంగారావు వారి భార్య పతి[వతాశిరోమణి అయిన మల్రమ్మ 

గారు విజయరామరాజుగారికి “అన్నా! యిదివరదాకా నేను పూసపాటివారి ఇల్లు 

నా పుట్టిల్లు అనుకొని వున్నాను. ఈ మద్దతున నా పసుపుకుంకుమ నిలుపు" మని 

' సమాచారం పంపిస్తే అందుకు విజయ రామరాజు “నీకు నాకు సహోదరివి సరేలే. 

మాకు బావమరదులకు విరోధం వచ్చినది గనుక నన్ను అతను, అఆతజ్జి నేను 

జయించవలెను ఆని అన్యోన్యజయకాంక్షలచేత వున్నవారం కాబట్టి యీ సమర 

మందు రంగారావుగారిని నేను జయించి హత పరి స్తినా నీకు ముండ |గాసానకు 

మూడు (గామాదులు యిప్పిస్తాన ; యివతలికి వచ్చివుండు'మని తిరిగి మల్లమ్మ 

గారికి వ_ర్తమానం పంపించె గనుక ఆ నిర్ణయాపరుని మాటలు విని చాలా దుఃఖ 

పడి, “పాపాత్మా! యీ తీరున శిశు బాలవృద్ధులతో వున్న మమ్మును హతం 

చేయవలెనని వొప్పివున్నవాడవు గనుక నీవు యుద్ధభూమియందు మృతుడవై తే 

తదనంతరం నీ పెండ్డాము ముండ! గాసం తింటుంది గాని మేము పుతమి[త 
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కళ తాదులతో వీరస్వర్గానకు వేంచేస్తూ వున్నాము, నాకు వకనాటికి ముండ 

(గ్రాసము లేదు' అని''! 

ఈ వృత్తాంతం కొంచెం యించుమించుగా యిట్లాగే బొబ్బిలి కై ఫీయత్తు 

లోను వున్నది. అంటే అప్పటికే యిది జనంలో బహుళ (ప్రచారం పొందిందన్న 

మాట. పైగా పూసపాటివారి. కై ఫీయత్తు చదువుతున్నప్పుడు గాని, నాటకంలో 

మల్చమాంబ రాయబారం విషయమయిన (పస్తావాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు గాని 

బహుకరుణ జనకంగా వుండే యీ భాగం చాలా జొచిత్యంతో కూడివున్నట్లు 

ఎసరసులు గమనించగలరు అందువల్ల శ్రీ కాస్త్రిగారు ఈ జాబు వృత్తాంతం 

మార్చకుండా అఫ్హే పెట్టి మంచిపని చేసినారనే చెప్పవలసివున్నది. 

(శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాన్రీగారి బొబ్బిలి యుద్ధ నాటకం విజయవంతం 

కావడానికి శాన్రీగారిచే దీనిలో అక్కడక్కడ |పవేశ పెట్టబడిన మహాభారత 

యుద్ధ సామ్యాలు కూడా వొక కారణం. 

బొబ్బిలి యుద్ధానికి మహా భారత యుద్ధంతో కొన్ని పోలికలువున్నాయి. 

రెండింటిలోను ధర్మాధర్మాలకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణమే యుద్ధానికి హేతువు. 

ధర్మబద్ధులయిన వారు కష్టాలపాలు కావడం సామాజికుల సానుభూతిని చూర 

గొంటుంది. ఆందుకే పాండవులను గూర్చి [పజలకు సానుభూతి. బొబ్బిలివారు 

ధర్మాత్ములు. రంగారావు ధర్మరాజు లాంటివాడు. ఆయన భార్య మల్పమ్మ మహా 

సాధ్వి. పాపారాయడు మహావీరుడు, భీమసేనుని లాంటివాడు. ధర్మారావు 

విజయరామరాజుకు శకునితో పోలికలున్నాయి. హైదర్ణంగు దుర్యోధనుని వంటి 

వాడు. మహా భారతంలో అంతిమ విజయం పాండవులది. బొబ్బిలియుద్ధంలో 

అంతీమ విజయం బొబ్బిలివారిది. బొబ్బిలివారంతా చనిపోతే వారికి విజయ 

మేమిటి? అనవచ్చు. బొబ్బిలి రాజులందరూ రంగారావులే. పెద రంగారావు 

చనిపోతే చిన రంగారావు బొబ్బిలి రాజుగా పట్టాభిషిక్తు డయినాడు. ఈ యుద్ధానికి 

ముందు విజయరామరాజు బొబ్బిలిరాజ్యాన్ని తన రాజ్యంలో కలుపుకో వాలను 

కొన్నాడు. బొబ్బిలివారు తమ రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకొన్నారు. విజయ 

"1. పూసపాటివారి కై ఫీయతు. ఆంగధ్రపదేశ సాహిత్య అకాడ మీలోని [వాత 

ప్రతి 88 వ పు. దీనిలో లేఖన దోషములు సవరించబగినవి, 

2, పై పతి 105 వ పుట. 
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రామరాజు కోరిక నెరవేరలేదు. బొబ్బిలివారి కోరిక ఫలించింది. ఆ రాజ్యము 

వారికే నిలిచింది. 

మహా భారత యుద్ధానికి ముందు సంజయ రాయబా. ము, కృష్ణ రాయ 

బారము, ఉలూక రాయబారము జరిగినవి. కృష్ణమూర్తి ర్తి శాస్త్రిగారు బొబ్బిలి 

యుద్ధ నాటకంలో చాలా రాయబారాలు |పవేశ పెట్టినారు. మొదటిది విజయరామ 

రాజు పంపిన జాబు రాయబారము. రెండవది బొబ్బిలివారు బుస్సీ దగ్గరికి 

ధర్మారావును రాయబారిగా పంపడం. ధర్మారావును హైదరుజంగు బంధించే 

ప్రయత్నం చేయడంలోను, ధర్మారావు వారికందరికీ తన పరా[క మాన్ని (పద 

ర్శించి తూనీగలాగున ఎగిరిరావడంలోను కృష్ణరాయబార చ్చాయ లను గుర్తించ 

వచ్చును. తృతీయాంకంలో బుస్సీడేరాల నుంచి బొబ్బిలి రంగారావు దగ్గరికి 

వచ్చిన హసనలీ రాయబారంలో సంజయ రాయబారం ఛాయలున్నవి. హసనలీ 

మంచివాడు. బొబ్బిలివారిమీద అతనికి సానుభూతి వున్నది. హైదర్ణంగు బద్మాషని 

ఆతడు రంగారావుతో చెప్పుతాడు. కొంతకాలం కోట విడిచిపోతే తాను తరువాత 

అన్నీ సరిచేస్తానంటాడు. అంటే, బొబ్బిలివారు తాత్కాలికంగా పౌరుషం చంపు 

కొని పరాజయాన్నంగీక రించాలన్నమాట. - మహా భారతంలో సంజయుని పాత 

కూడా యిలాంటిదే. దీనికి పతిగా బొబ్బిలివారు మరో రాయబారిని పంపినారు. 

అది చతుర్థాంకంలోని నరసరావు రాయబారం. నరసరావు రాయబారంలోని 

మాటలు చిత్తగించండి; 

“మమ్ము రామరాజు కాళ్ల(బడుమనుటయు బొబ్బిలిని విడిచిపొమ్మ నుటయు 

నీకుదగదు. నీకుగావలసినంత సౌమ్మిచ్చెదము- పరాక్రమైక జీవనులమగు 

మాతో( గయ్యమునకు( గాలుదువ్వుట మీకును విజయరామునకును గీడునకాకరం 

బగు. మా పరా[కమం బెట్టిదంటివేని వినుము. మున్ను తుమ్మలగుంట యుద్ధ 

ములో లక్ష సైన్యముతో గోపాలరాజును, బలుసుపాటియేటి యుద్ధమున ఏడువేల 
యేనూరుదండుతో జగన్నాథరాజును బొబ్బిలివారి నెదిరించి నాళశనంబగుట జగ 

ద్విదితము. ఆది యటుండనిమ్ము. ఇప్పుడీ కతిపయజనంబుతో విజయరామరాజు 

నెదిరింప జేసి మీరు తటస్థులె చూచుచుండు(డు. మేము గెలిచిన విజయనగర 
రాజ్యము మాకును, ఆత(డు గెలిచిన బొబ్బిలి రాజ్యమతనికి నిప్పింపు(డు. 

దుర్జాకియెన రాజు మాట నమ్మి మీరు మాపై కత్తికట్టుబ ధర్మంబు గాదు. 
[ప్రాణంబు లాసింపక సమన నాసలు పోరయినచో మీరు మజల మీ దేశంబునకు 

పోవుటలేదని తెలిసికొమ్ము .” 
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ఇవి నరసరావు బుస్సీతో పలికిన పలుకులు. దీనిలోని భేదోపాయమును 

తేలికగా గుర్తించవచ్చు. రాజనీతిని గమనింపవచ్చు. అట్లాగే కృష్ణుడు పాండవ 

పర్లా క్రమాన్ని పొగిడినట్టుగా నరసరాయడు బొబ్బిలి వారి పరా[కమాన్ని తెలు 

పడం యుద్ధంవల్ల. కౌరవ నాళనాన్ని కృష్ణుడు హెచ్చరించినట్లు నరసరావు 
ఎదిరి వారి నాళనాన్ని గూర్చి హెచ్చరించడం స్పష్టంగా వున్నవి. కర్ణార్రునుల 

ద్వంద్వ యుద్ధం ద్వారా జయాపజయాలు తేల్చుకొమ్మని కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా 

- నరసరావు విజయరామగజుతో తమకు యుద్ధాన్నికల్పించి బుస్సీని తటస్థుడుగా 
వుండి చూడమని కోరినాడు. బుస్సీ ఈ రాయబారమంగీక రించవలసిందే. అంగీక 

రిస్తే ఆతనికి చాల లాభాలున్నవి. డబ్బు వస్తుంది. తన సైన్యం యుద్ధం చేసే 

పనిలేదు. ఎవరు గెలిచినా పరాసువారికి లాభమేకాని నష్టం లేదు. అయినా 

ఆ రాయబారం విఫలమయింది. నరసరాయణ్ణి హైదరుజంగు బంధించే [(పయత్నం 

చేశాడు. నరసరాయలు అడ్డం వచ్చిన వారిని తునాతునియలుచేసి బయట 

పడి, అప్పటికే యుద్ధం (పాఠంభమయి నందువలన తనవారితోచేరి యుద్ధంలో 

పాల్గొన్నాడు. 

నాటకం చివరి అంకంలో తాం[డ పాపరాయడు ని|దిస్తున్న విజయరామ 

రాజు డేరాలో (పవేశించి అశ్వత్థామ సంశ ప్ప్తక వధను నిర్వహించినట్టు విజయ 

రామరాజును చంపాలన కొన్నవాడు తీరా వధావసరంలో భీముడు దుళ్ళాసనుణ్ణి 

చంపినట్టుగా (పవ ర్తించడంవల్ల మహాభారతంలోని రెండు ఘట్టాలను మేళ వించి 

నట్టయింది. 

కొంచెం సావధానంగా చూస్తే కృన్ణమూర్తిశాన్రిగారి నాటకం నిండా 

మధ్యమధ్య యిట్లాంటి మహాభారతయుద్ధ సామ్యాలు యెన్నో గోచరిస్తాయి. 

కొన్ని చోట్ల పోలికలద్వారా శాన్రీగారే స- భాషణల్లో వాటిని (పవేళ పెట్టి మన 

దృష్టిని ఆటువై పు ఆకర్షిస్తారు. ఇది వారి నాటక విజయానికొక ముఖ్య హేతువని 

గమనించవలెను. 

ఈ సందర్భంలో వొక అంశాన్ని మనవి చేస్తాను. కొంతకాలం |క్రితం 

ఉత్తర రామాయణాన్ని ఆధునికీకరిస్తూ వొక తెలుగు సినిమా వచ్చింది. దానిలో 

పేరు మార్చినా సంఘటలన్నీ ఉత్తర రామాయణంలో లాగే కూర్చబడ్డాయి. 

అట్లాగే యా మధ్య మరో హిందీ సినిమా వచ్చింది. దానిలో మహా భారతాన్ని 

పేర్ణతో గూడ పారిశ్రామిక వాతావరణంలో జరిగిన మరో మహా భారత -లా 
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చిత్రించడం జరిగింది. ఈ రెండు చి(త్రాలా. వాటి వాటి పదిధిలో |పేక్షకుల 

మన్ననలు ఫౌంది విజయవంత మైనాయి. 

బొబ్బిలి యుద్ధంలో (పథాన రసం వీరం. వీరానికి ఉత్సాహం స్థాయి 

“భావం. దాన ధర్మ దయా యుద్ధ వీరాలనే నాలుగు విభేదాలను క 

అంగీకరించారు. బొబ్బిలి వీ వీరుల్లోను వీర పత్నియెన మల్దమాంబలోనూ ధర్మో 

త్సాహాన్ని రచయిత చొప్పించారు. మల్దమాంబలోని యుద్ధవైముఖ్యం 

తాత్కాలికం. అది కూడా బొబ్బిలి వారి ధర్మవీరానికి ఆంగమయిన కరుణ 

రసంగా పరిణమించింది. ఇందులోని నాలుగవ అంకం కరుణరసానికి ' పట్టు. 

ఈ అంకంలో మల్లమాంబ శాపాను[గహ సమర్థురాలయిన మహాసాధ్విగా 

చి తింపబడింది. ఆమె గోపాలస్వామిని- 

“ఈ నిసువొక్కు(డికులము నింతటికీతని(గూర్మి నిప్పరిన్ 

మానుగ రాజ్యమేలుకొను మార్గమునం|బదికించి (పోవరా 

దానిని వేడుకొంటిని గృతాంజలివై సకలంబు నాశనం 

బై.నను సంతసంబ, సుజనాన్వయపాలక ! గోపబాలకా!'' 

తన కుమారుని గాపాడుమని కోరుతుంది. కాని దానికి విపరీ తార్థ ము వచ్చి 

కుమారుజ్జే కాపాడుమనీ కడమ సర్వనాశమయినా తనకు సంతోషమే అనీ 

భావ్యర్థసూచనం చేయబడింది. చివరకామె కోరినట్లుగానే వంశాంకురమయిన 

చిన రంగారావు బొబ్బిలి రాజ్య (పభువై నాడు. 

మల్టమాంబ కంచుకి ద్వారా పసుపు కుంకుమలు కాపాడుమని విజయ 

రామరాజును గోరుతూ పంపిన రాయబారము వ్యర్థమయినప్పుడామె- 

“ఏను మహా పతి|వతనయేని, పరార్తినిగోరనేని నా 
మానస మెప్పుడున్ సుకృతిమార్గమునంద మెలంగు నేని, కన్ 

గానక భర్త(జంపి భరణంబు నొసంగెదనన్న దుష్ట భూ 

జానికులంబు నష్టమగు సంతతకష్టములంది కుందుదుస్, 

మణియు నన్నిట్టుడికించిన వాడును వానింబుర స్కరించుకొని పాపంబున 

కొడిగట్టిన హైదరు జంగును నేటికి మూడవనాడు దుర్మరణంబు నొందుదుర గాక 

వర్తకమను చేర సీ దేశ ముంజొచ్చి మహారాజకులంబెల్ల మాయించి పరాక , 

మంబున నాక కమించుటయ కాక మమున్మూలీంప నెంచిన పరాసుల కిట పాలనాధి 

కారంబు పటా పంచలగుంగాక. ॥ (పు. 78, 79) 
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అని శాప మిచ్చినట్లు శాస్త్రిగారు కూర్చినారు. ఇది తరువాతి చరిత 

గతిని చక్కగా ఉపయోగించుకొని కల్పించిన కల్పనం. వష్టాంకంలో పాప 

రాయడు నిర్వేదంతో కాశీయా[తకు సంకల్పిస్తే, చనిపోయిన మల్దిమాంబ ఆతనికి 

మనస్సులో తోచి విజయరాముని వధకు పురికొల్పుతుంది. 

పాపరాయడు విజయరాముని వధించినప్పుడు రౌదవీభత్సాలు పోషింప 

బడినవి. రౌ| దానికి [కోధమూ, బీభత్సానికి జుగుప్స స్థాయిభావాలు. (పస్తావనలో 
థి అటి 

సూ[తధారుడు= 

“పీరరస (పధానమయి వి (జతి కెక్కి న నాటక ంబులం 

బేరు వహించి రౌ[దమును బీరము(బెచ్చు పెటింగి యేరికిన్ 

భూరి భయానకం బనెడు బుట్టగ(జేయునిట్టిచో 

నారసవంతమైనకృతి నాడి బహూకృతినందు మీవిటన్ .” 

అని యీ నాటకంలో |పధాన రసం వీరమనీ, ర్మౌద మంగమనీ సూచించాడు. 

కరుణ రస |పస్తావం దీనిలో లేదు. కరుణం [పధానాంగంగా వుండే వీర రస 

స్ఫోరక నాటకాలే తెలుగులో చాల (పజార ంజకాలయినట్లు మనం పరీక్షిస్తే గమ 

నించవచ్చు. [పతాపరు[దీయం, విషాదసారంగధర, పాదుకాపట్టాభిషేకం, సత్య 

హరిశ్చం[దీయం, బొబ్బిలియుద్ధం యిట్లాంటివి. చితనశ్రీయం, గయోపాథ్యానం, 

పాండవోద్యోగం వీరరస (ప్రధానమయిన మరికొన్ని నాటకాలు. మొత్తంమీద 

తెలుగువారు వీర రస (పథాన నాటకాల కే ఎక్కువ మోజుపడినట్లు కానవస్తుంది. 

కృష్ణమూర్తి శాన్ర్రీగారు సంస్కృత నాటక మర్యాదలను బాగుగా ఎరిగిన 

వారు. వీరి యీ నాటకంలో నాందీ |పస్తావనలూ విష్కంభమూ అంకనిర్వ 

హణా భరత వాక్యము మొదలయిన భారతీయ నాటక మర్యాదలు చక్కగా 

పాటింపబడినవి. విషాదాంతముగా నిర్వహించ వీలున్నను చిన రంగారాయని 

రాజ్య (పాప్తితో సుఖాంతంగా నాటకం ముగించబడింది. 

కొందరు పేరు మోసిన నాటక కర్తలే రంగస్థలము మీద రక్తిగావు టుం 

దని సందర్భం అంగీకరించినా అంగీకరించక పోయినా. హాస్యరస ఘట్టాలను 

చొప్పింస్తూ వుంటారు. కరుణం [పధానాంగ మయిన వీరరస నాటకాల్లో వోస్యం 

బొత్తిగా నప్పదు (శ్రీకృష్ణ మూ ర్థిగాకీ అనె విత్యాన్ని తమ నాటకంలో పరిహ 

రి. చారు. 
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కృష్ణమూర్తి శా న్ర్రీగారు బొబ్బినియుద్ధంలో ఉత్తమ పా|తలకు (గ్రాంథి 

కాన్నీ, చిన్నపిల్రవాడయిన చిన్న రంగారావుకు బాలభాషనూ హైదరుజంగు 

మొదలయిన మహమ్మదీయ సర్దారులకు ఉర్దూ మి|శితమయిన తెలుగు వ్యావహారి 

కాన్నే కాక కొన్ని ఉర్దూ వాక్యాలు కూడా ఉపయోగించారు. కాని శాన్రీగారికి 

ఉర్దూ భాష బాగా రాదని యీ సంభాషణలు చెప్పుతూవ్వుంటాయి. సేవకులకు 

కొన్ని చోట్ల గాంథికమూ, కొన్ని చోట్ల వ్యవహార భాషా వాడబడినవి. 

తెలుగు నాటకాల్లో యీ నాటికీ పద్యాల [ప్రాముఖ్యం పూర్తిగా తగ్గలేదు. 

ఇరవై. సంవత్సరాలకు పూర్వం పద్యాలదే (పథమస్థానంగా వుండేది. బొబ్బిలి 

యుద్ధం నాటకంలో శాన్రీగారు చాలా పద్యాలే (వాళారు. అయితే ఆ పద్యాలు 

సందర్భోచితంగా వుండడమేకాక నాటక భాషకు తగినట్లుగా కూడావున్నాయి. 

శైలీ సౌలభ్యానికి శాస్త్రిగారి పద్యాలు పేరు పొందినవి. 

సీ, కాండడు కాం్యడనుచును దీం[డించు [కోల్పులి 

తాం డపాపారాయ ధర ణివిభు(డు 

తోకగదొక్కిన లేచి వీ(క( జూపెడు కోడె 

త్రాయు వేంగళరాయ' రాజవరుడు 

వడి బొబ్బరించి [కొవ్వాడి సింహం బిను 

గంటి నృసింహరాడ్డ నయశుండు 

సరభసంబున దాటు శరభంబు దామెర 

ధర్మరాయాభిఖ్య కర్మఠుండు 

మతియు(జెలికాని వెంకయ మంతెనాన్వ 

వాయ బుచ్చెన కాకర్ల వంళ వేంక 

టాఖ్యు(డునుగోలె విఖ్యాతినలరు యోధు 

లోహటింపరు ఘోరాజి సాహెలేం[ద | 

అని విజయరామరాజు బొబ్బిలి వీరుల పరాక్రమాన్ని వర్ణించిన పద్యం తేలికి 

మాటలతో పర్మాకమాన్నెట్టా వర్జించవచ్చో చెప్పుతుంది. 

“రంగారాయడభంగ సంగరమహా రంగ పదేశంబునన్ 

రంగత్పూత నిశాత హేతి(గొని శౌర్య సైర్యమంథా[దియె 

గింగుర్చుట్టగ మెట్టినన్ మనఫిరంగీలున్ ఫరంగీలునున్ 

భంగం బందుటకేమిలెక్క మజీభూభాంగబులల్లాడంగన్ ” 
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అనే యింకో పద్యం అన్నుపాసాలంకారంతో రంగారాయని పర్మాక్రమాన్ని 

శబ్ద గాంభీర్యం కొట్టవచ్చినట్టు వీర రస స్ఫోరక మౌతున్నది. 

“అభయ మొసంగినాండ భయమందకు మింకిట నార్తలోకమా! 
(తిభువనకంటకాపహవరిష్ట కృపాణుడ రంగరాయభూ 
విభుడను వచ్చుచు=టి నొక |వేల్మిడి నీవెతలెల్హ( దీర్చి నిన్ 
విభవసమేతు( జేసెదను నిక్కము నిక్కము విశ్వసింపుమీ" 

ఆనే పద్యం చదువుతూ మాధవపెద్ది వెంకట రామయ్యగారు రంగారాయ 

పాత్రలో రంగ (ప్రవేశం చేయడం చూసి త్రీరవలసిందనీ, ఆయన సేజిమీద 
కనపడేవరకు నటులతోపాటు [పేక్షకులు ఆసక్తితో _స్తభ్ధులయ్యేవారనీ, గుండు 

సూది కిందపడితే శబ్దం వినిపించేంత నిశ్శబ్ధం - ఆ క్షణంలో అలుముకొనేదనీ 

(పథ్యాత నటులు శ్రీ గుమ్మడి వేంక టేశ్వరరావుగారు [వాళారు.! 

“తగనీ లోకము దైవ మందలరు, నా దైవంబు మం[తంబులన్ 

దగులున్; మం[తము (బాహ్మణో త్తములపాల్; తథ్యంబుగా (బాహ్మణుల్ 

జగతీదేవులు తత్కృపారసమునన్ పర్వాధులున్ (వీలమే 

లగు మీరట్టి మహానుభావులె దమమ్మాలించిర క్నింపుడీ” 

అని మల్రమాంబ చతుర్థాంకంలో పూజారితో పలికిన పద్యం భోజరాజు చంపూ 

రామాయణంలో |వాసిన- 

““ఉచ్చైర్గతిర్దగతి సిద్ధ్యతి ధర్మత శ్చేత్ 

తస్య పమాచన చీనైఃకృత కేళిరై శ్చేత్ 

తేషాం[పకాశనదశాచ మహీసురైై శ్చేత్ 

తానంతరేణ నిపతేత్ క్వృనుమత్పఏణామః. ”£ 

అనే శ్లోకాని కనుకరణంగా వున్నది. 

“తమ్ముని పెండ్రి వైభవ విధానము సల్పకపోవరాద, దే 

శమ్మున కాఢథ్యు(డై. నబుసి శాసనముం గడిదాటరాదు, ము 

న ~~ ఆఆఆ 

1. తెలుగు నాటకరంగం. మా బాబాయి మాధవపెద్ది అనే వ్యాసం, 

208 పు. 

ల, చం, రామా. బాల. 2 లో. 
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ఖ్యష్ములు రెండు కార్యములు నారయ నొక్కత జిందటస్టమై 

నెమ్మది సూపుచుండెడిని నిల్బ(గ నెద్దియు(గాది దెట్లోకో”' 

అని రంగారావు తాను ధర్మ సంకటంలో చిక్కుకొన్నానని పలికే పద్యం అభి 

జ్ఞాన శాకుంతలం ద్వితీయాంక 6లో తల్లిగారి ఉపనాస (వతపారణ దినానిక్రి 

రోమ్మని వార్త వచ్చినప్పుడు దుష్యంతుడు. 

“ఇత స్తపస్వికార్యమ్, ఇతో గురుజానాజ్ఞా ద్వయ మప్యనతి|కమణో యమ్ 

కృత్యయోర్భిన్న దేశ త్వాత్ దై 3ధీభవతిమే మనః 

పురః|పతిహతం శై లే (సోతః (సౌతోవవహోయథా” 

అని తానేమి చేయవలెనో నిర్ణయించుకోలేక ద్ర్వ్వైధీభావమందిన స్థితిని జ్ఞాపకం 

చేసేదిగా వున్నది. 

నాటకంలో నుండి మనోహరముగా నున్న పద్యాల నెన్నింటినో యెత్తి 

చూపవచ్చును కాం దేశభక్తి 3 (పబోధించు ఈ [కింది పచ్యము (పత్యేక ముగా 

పేర్కొనదగ్గది: 

“మాన మభిమానమును గల్లి మంచివృత్త్తి 

నొరుల ప్రోపున కాశింపకుండ, నెంచి 

భరత వర్షంబునంబుట్టి భారతీయు 

లైన దేశాభిమానుల కంజలి యిది.” 

1908 లో కాం[గైెస్సు వారి కార్య|కమాలింకా బహుళ [ప్రచారం ఫొంద 

డానికి ముందే యీ [ప్రబోధం చేసిన శాస్రిగారి దేశభక్తి శ్ఞాఘింపదగింది. 

ఈ ఉపన్యాసం ముగించే ముందుగా ఒక్క. విషయం మనవి చేస్తాను: 

థ్రీ శాస్త్రిగారి బొబ్బిలి యుద్ద నాటకం బహుళ (ప్రచారం పొందటానికి దానిని 

(పదర్శించిన నటసమాజాల పాత్రగానీ, నటుల ప్యాతగానీ అల్పమయిందికాదని 

మనవి చేయడమే అది. 

తెలుగుదేశంలో తెనాలి కుత్తరంగా శ్రీపాదవారి బొబ్బిలి యుద్ధానికే 
(పచారమెక్కువని వేదం వేంకటరాయళాన్ర్రి గారన్నారు. “ఎవరు (ప్రదర్శించినా 

ర_క్తికకే నాటకాల కంటే దేన్ని [పదర్శించినా ర క్తి కట్టించే నటీనటులే తెలుగు 
దేశంలో ఎక్కువ మంది” అని శ్రీశ్రీ యేదో సందర్భంలో అన్నారట. వారం 

తగా మెచ్చుకొన్న ఉత్తమ్మ శ్రేణి నటులు శ్రీపాదవారి బొబ్బిలిలో పా|త్రధారణ 
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చేసి ఆ నాటక (ప్రచారం యినుమడింపచేశారంటే దానిక్కూడా కారణం వుండ 
వలెను. అంతేగాక, యీ యితివృత్తాన్ని యెందరో నాటకాలుగా వ్రాసినప్పుడు 

వాటిలో వుత్తమమయిన ” దాన్నే యెన్నుకోవడం సహజం. థ్రీ కాస్త్రగారిది 

ఉత్తమం కావడం వల్లనే దాన్ని వారన్నుకొన్నారు. 

శ్రీయుతులు మాధవపెద్ది వెంకటరామయ్య, పులిపాటి వెంక టేశ్వర్హు, 

గోవిందరాజుల సుబ్బారావు, ఈవెన లవ్మణస్వామి, వంగల ఆంజనేయులు, కారు 

పర్తి నాగలింగం, బండారు రామస్వామి, గుమ్మడి వేంకటేశ్వరరావు, దాసరి కోటి 

రత్నం, ధూళిపాళ సీతారామశళా స్రీ, యడవల్లి సూర్యనారాయణ, స్థానం నర 

సింహారావు వంటివారెందరో మహా నటీనటులు శాస్ర్రిగారి బొబ్బిలిలో పాత 

ధారణ చేసి తమకూ నాటకానికీ కీర్తితెచ్చారు. ' 

ఒక్కమాట ఏ దేశంలోనైనా తమవారయిన వీరులను సంస్మరించడం 

ఆన్నికాలాల్లోను వున్న సదాచారం. నేను [ప్రారంభంలో పఠించిన బుక్కు వేద 

కాలంనుంచి వీరులను పొగడడం ఆచారంగా వున్నట్లు తెలుపుతున్నది. మన దేశం 

కూడా యెందరో ఆభిమానధనులయిన వీరులను గన్నది. వీరులే జాతికి శ్రీరామ 

రక్ష 

“శతంజీవేమ శరదస్సవీరాః'” 



గయోపాఖ్యానం 

చిలకర్తివారి పేరు వినగానే తెలుగువారి హృదయాల్లో మెదిలే నాటకం 

గయోపాఖ్యానం. ఆంధ్యప్రదేశంలో ఆబాలగోపాలానికి పరిచితమై, లక్ష పతులు 

పెగా అమ్ముడుపోయి, ఎంతగా (పజాదరణాన్ని ఫౌందిందో మాటల్లో చెప్పడం 

సాధ్యం కాదనటం అతిశయోక్తి కాదు 

చిలకమర్తి వారీ నాటకాన్ని ఇమ్మానేని హనుమంతరావుగారి |పోత్సా 

హంతో 1859 డిసెంబరులో రచించారు. దాని పథమ |పదర్శనం 1890 

ఏపిల్లో జరిగింది. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పాత్రధారి పద్యాలు పాడగలిగినవాడు 

కావడం చేత, ఆపాతకు మాతం పద్యాలు రచించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 

1909 లో ఇది (పచురించబడింది. అయితే (పచురించబడిన (పతికీ, మొదటి 

(బాత పతికి భేదాలున్నాయని చిలకమర్తివారు స్వీయ చరిత్రలో తెల్పారు. 

పూర్వము పద్యాలు లేనిపా[త్రలకు పద్యాలు పెట్టడము, తక్కువ ఉన్న పద్మాలు 

ఎక్కువచేయడము, మునుపున్న భాగాలు తీసేసి కొత్త భాగాలు చేర్చటము 
(స్వీ. చ. 268-287) మొదలై నవి జరిగాయి. అయితే ఇతివృత్తంలోగాని, కధా 
కథనమందుగాని, పాత పోషణయందుగాని మార్పులు చేయలేదు. అంటే 

చిలకమరర్తివారు మొదట (వ్రాసిన [ప్రతులు అప్పటి నటులనుద్దేశించి [వాసినవని, 
తరువాత |పకటితాలై నవి కవిస్వేచ్చానుగుణంగా పెంచి రచించిన సమ్మగ నాటక 

స్వరూపాలనీ అర్థమౌతుంది. 

చిలకమ ర్హివారికం టెముందే, కొండుభట్ట సు|బహ్మ ణ్యశాన్తిగారు 1885లో 

గయోపాథ్యాన నాటకాన్ని రచించారు. దాన్ని గుంటూరు హిందూ నాటక సమా 

జం వారు రాజమం|డిలో (పదర్శించారు. ఆయితే ఆ నాటక (పతులు శిధిల 

మవడం కూడా చిలక్రమర్తివారి గయోపాఖ్యాన రచనకు కారణం కావచ్చు. 

“ఇతివృత్తం నాట్సస్య శరీరం పరికీర్తితి” మ్మగుభరతుక్తి ననుసరించి 

నాటకంలో సమాజకులకు మొదట ఆకర్షణీయంగా ఊండేది. నాటక శరీరమైన 

ఇతివృత్తం. రచన దాని ఆస్వాదనీయత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది. గయోపాఖ్యాన 

నాటకంలో వస్తువు, రచన సర్వజన హృదయ రంజకంగా వుండటంచేత అది 
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అత్యంత [పజాదరణాన్ని చూరగొంది. ఇందులో వస్తువులో ముఖ్యమైన 

కథాంశం, ఆత్మీయుల మధ్య అంతఃకలహం. దగ్గరవారు తగాదా పడితే చుట్టూ 

లోకం ఎంతో ఆస కిని (ప్రకటించడం లోకసహజం. ఈ సహజ సమాజాస క్రియే 

ఈ నాటకంలో కథమీద అంతగా తెలుగుదేశంలో అభిమానాన్నిరూపుకట్టించింది. 

భారతకథ కాని, పల్నాటి వీరచర్మిత కాని పజాదరణాన్ని చూ “*గొనటానికిదే 

(పథమ కారణం, ఇందులో జీవికాజీవుల్లావుండే శ్రీకృష్ణారునుల మధ్య సమరం. 

దానికి కారణం ఎవడో గంధర్వుడు- గయుడు-కావడం. శ్రీకృష్ణుడు అధర్మాన్ని 

శిక్షించే యత్నంలో శపథం చేస్తాడు. అర్జునుడు శరణాగతుణ్ణి రక్షించే యత్నం 

శపథం చేస్తాడు. ఇద్దరి యత్నాలు ధర్మములాలే ధర్మానికీ ధర్మానికి మధ్య 

సంఘర్షణ ఈ నాటక వస్తువులోని ఉత్కంఠాంళం. ధర్మానికి అధర్మం పై గెలుపు 

జరగటం కావ్య ధర్మం. లోకంమెచ్చే ధర్మంకూడా లేని యిక్కడ రెండు ధర్మాల 

మధ్య ఘర్షణ ఏర్పడితే కథ ఎలా ముగుస్తుంది. అనే ఉత్కంఠ |పేక్షకుల్లో 

ఉజ్జ్వలంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. ముగింపు అద్భుతంగావుంటే మనస్సు అబ్బుర 

పాటుతో అమోదాన్ని ప్రకటిస్తుంది. శ్రీ కృష్ణారునులు గాని, గయుడుకాని, 

సామాజికుల సానుభూతిని పొందుతూనే విధి (పేరితమైన చిక్కుల్లో ఇరుక్కుని 

చివరకు బయటపడటం ఈ పస్తువులో సహజంగావున్నఅంశం దాన్ని చిలకమర్తి 

సమర్థవంతంగా ఫోషించటంలోనూ, మనోరంజక మైన పద్యరచనతో దాన్ని బల 

పరచటంతోనూ బంగారానికి తావి అబ్బినట్టయింది. 

నాటక (ప్రస్తావనలో సూతధారుడు “అతడు చిలకమర్తి [ప్రచండ 

యాదవమను పేర గయోపాథ్యానము నాటక రూపముగ రచించెను” అని 

పేర్కొంటూ, 

''ఇతివృ త్తం బారయన్ బూజ్యతా వసుదేవాత్మజ 

పాండునందనుల సంవాదంబెయౌ”- నని వివరించాడు, దీన్నిబట్టి ఈ 

నాటకానికి పచండ యాదవము, గయోపాథ్యానమనీ పేర్లున్నట్టూ ్రీకృష్ణార్ణున 

సంవాదమని కూడా దీన్ని పిల్వవచ్చునట్లు స్పష్టమౌతుంది. ఈ మూడింటిలోనూ 

ప్రాచీనులు మూడో పేరునే తమ కావ్యాలకు పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. చురుత్తరాట్బ 

ర్మితలోను, చి త్రభారతములోను గయోసాథ్యానాన్ని పోలిన కథలున్నాయి. 

గయోపాథ్యాన ఇతివృత్తాన్ని స్వీకరించి పద్యకావ్యాలుగా ఐదారుగురు (వాశారు, 

8) 
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వారిలో ఈ కథను “కృష్ణార్జున సంవాద” మనుకేర ద్విపద కావ్యంగా (వాసిన 

నాదెండ్డ గోపన (ప్రథముడు. తరువాత ఈ కథనే గహించి రామయామాత్యుడు 

రెండాళ్వాసాల చిన్న కావ్యాన్ని, వెల్లింటి సుబ్బయార్యుడు ఐదాళశ్వాసాల పెద్ద 

కావ్యాన్ని రచించారు. వెలిచేరు వేంకటరామ పధాని ఇంకొక పద్యకావ్యాన్ని, 

కస్తూరి రంగకవి కృష్ణార్దున సంవాదమనే పేర ఇంకొక ద్విపద కావ్యాన్ని 

రచించారు. 

చిలకమర్తి వారు పరంపరాగతంగా వస్తున్న “శ్రీకృష్ణార్ణున సంవాద" 

మనే పేరు తమ నాటకానికి పెట్టకుండా, ఇందులో [పధానేతివృత్తం అదేనని 

సూచించటంలో బౌచిత్యాన్ని పాటించారని చెప్పాలి. గయోపాథ్యానంలో ఆ 

సంవాద కథ తారస్థాయినందుకొనే ఘట్టం. సంవాదం కోసమే కాకుండా దాని 

కొక ఆరంభం, ఒక ముగింపు ఉండాలి. కావ్యార్థ వ్యాపిగా ఉండాలంటే గయో 

పాఖ్యానమనే పేరే సార్థకమౌతుంది. 

“గయోపాఖ్యాన'మనే పేరు చాలక “(ప్రచండ యాదవ'మనే పేరెందుకు 
అనే (పళ్న ఉదయించక మానదు. గయుడు చేసిన అపరాధం మూలంగా 

కృష్ణుడు ఉగుడై , పచండమైన శపథం చేయటం, యాదవులు శ్రీకృష్ణ పక్షాన 
నిలిచి పార్థునితో (ప్రచండమైన యుద్ధం చేయటం- అనే కథాంశాలను అధిక 

రించి ఈ పేరుంచబడింది. అయితే ఈ పేరుమీదున్న అభిమానం గ యోపాథ్యాన 

మనే పేరమీదున్నట్లు కనిపించదు. ఆయినా 'పచండయాదవిమనే పేరుకన్నా 

“గయోపాఖ్యాని మనే పేరే (పజల హృదయాన్ని ఆకర్షించి (ప్రచారంలోకి 
వచ్చింది. . 

ఉపాథ్యాన శబ్దంవల్ల గయునికథ [ప్రధానం కాదనీ, ఒక ఆథ్యానంలో 

దానికి ఉపాంగస్థానమే ఉంటుందని అర్థంక లిగే అవకాశముంది. ఈ అపార్థాన్ని 

తొ లగించటాగికో అన్నట్టు, ఉపాఖ్యాన శబ్దంతో రూఢి కెక్కిన గయుని కథనం, 

నాటకరూపంలో రచిస్తున్నానని (పస్తావనలో చిలకమర్తి వారు చెప్పారనిపిస్తుంది. 
అయితే (పథాన వస్తువు గయోపాథ్యానమే కావాలి. కాని పంచమాంకంలో 

గ్రీకృష్ణపా[త అర్జునునితో అన్నమాటలు ఈ నాటక వస్తువును గురించి మరోలా 
ఆలోచించే టట్టు చేస్తాయి- 

““కుటిలాచారులు ధా_ర్హరాష్ట్ర9లకు మీకు నయ్యమో దానికై. 
సటుతాస్త్రంబుల దత్త ధర్మమయి సంపాదించితో లేదొ యం 
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బెటులై నం గనగోరి యాహవమనే నీలీల గల్పించితిన్ 
(దుటిలో గూల్చెద వీవు శ్మాతవులనో దుర్వారదర్పోన్నతా”' 

శ్రీకృష్ణుని ఈ వాక్యాలవల్హ నాటకమంతా శ్రీకృష్ణుని లీలా ప్రదర్శనంగా ఆన్వయి. 

స్తోంది. “కృష్ణారున సంవాద” కర్తలుకూడా పొటించిందిదే. నాదె:డ్డ గోపన. 

“కనుగొని కృష్ణుండు కౌగిట జేర్చి 

ఘనతర సంతోష కలితుడై యపుడు 
అర్జునుతోడ నిట్టనియె- “నో పార్థ ! 

దుర్భయరిపు సేనతో నీకు మీద 

నురుసంగరము గల్లుచున్నది గాన 

సరభసవృ త్తి నీ శరకౌశలంబు 

గట్టిగా నెరిగెద గాన సీ పట్టు 

బట్టితి నింతియె పగయె నీమీద 

గలుగునె నాకు! ౬.౪.64” 

ద్విపద పంక్తులు దానికి సాత్షులే. 

ఇలా కథ అన్వయించేసరికి (పధానేతివృత్తం శ్రీకృష్ణుడు అర్జున పరా 

[క్రమాన్ని పరీక్షించడానికి చేసిన యత్నంలో గయుని ఉదంతం ఉపకరణంగానే 

ఉపకరించిందని చెప్పాలి. నిజానికి ఉపాథ్యాన స్వరూప స్వభావాలు కూడా 

అటువంటివే. స్వయంసమ[గంగా వుండి తమ్మ పయోజనాన్ని తాము సాధించు 

కుంటూ (పథాన కథాఖ్యాన పయోజనానికి తోడుపడేదే ఉపాథాానం. గయునికథ 

ఇందులో ఉపాథ్యానమైతే, (శ్రీకృష్ణుని లీల ఆఖ్యానం కావాలి. ఆభఖ్యానం అంటే 

నాటకేతివృ త్తంగా ఇక్కడ (గ్రాహ్యం. | 

ఈ నాటకంతో బలీయమైన సమస్య నాటక కార్య నిర్ణయం. (శ్రీకృష్ణుడు 

గయుని సంహరించటమే కార్యమని నిర్ణయిస్తే ఆది చివరకు నెరవేరలేదు. అర్డు 

నుడు చేసిన |పతిజ్ఞయే కార్యమని భావిస్తే అది చివరకి ఫలించింది. కాని, అర్జు 

నుడు ఈ నాటకంలో నాయకుడు కాగలడా అన్నది |పశ్న. అర్జునుడే నాయ 

కుడని జయంతి రామయ్యగారి భావం. *ఈ కథయం దర్దునుడే (పధాన నాయకు 

డని చెప్పవలసియున్నది. అతనియందు శౌర్యము, ధర్మనిష్ట ఈరెండు ఒకటి 

కొకటి తీసిపోకుండ నిండియన్నవి” అని. (ఆధునికాంధ వాజ్మయ వికాస 

వైఖరి-78 పుట). కాని ఈనాట కంలో అర్జునుడు కార్యరక్షకుడే కాని, కార్య 
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సాధకుడు కాడు. అందే గయుని (ప్రాణరక్షణకోసం సహాయకుడిగా నిలిచాడు 

అంటే నాయకుడైన గయునికి ఉపనాయకు డౌతాడుకాని నాయకుడు కాలేడు? 

డా॥ పి.యస్.ఆర్. అప్పారావుగారు అర్జునుడు నాయకుడన్న విషయాన్ని (తోసి 

పుచ్చి, శ్రీకృష్ణ నాయకత్వాన్ని సమర్థించారు. (తెలుగు నాటక వికాసం 249) 

ఈ నాటకంలో కార్యం గయ పాణరక్షణ. గయుడు తనను తాను రక్షించు 

కొనే యత్నమే ఇందుము వృత్తం, గయుడు |పమాదవశాత్తు చేసిన నిష్టీవనం 

శ్రీకృష్ణుని శపథానికి హేతువైంది, శ్రీకృష్ణుని శపథం గయుని స్వీయ రక్షణ 
కార్యానికి హేతువైంది. గయుడు నాయకుడై తే నాటకంలో కార్యసిద్ధి లేదు. ఆరు 

నుడు నాయకుడంటే నాటకకార్యానికి ఆన్యయం కుదరదు. గయుడే కథ నడి 

పించేది. గయుని కార్యమే సిద్ధించేది. ఫలం దక్కేది అతనికే. ఫలసిద్ధికి శివు 

డంతటివాడు రంగంలోకి దిగాడు. గయ పాణక్షణో ద్యోగోన్ము ఖమైన సర్వ కార్య 

(పవృ శ్తికి పాత్రలవృత్తులు, [ప్రయత్నాలు సాధకాలుగా మలచటమే ఈ నాటక 

నిర్మాణంలోని రహస్యం. పంచమాంకంలో పరమ శివుడు (శ్రీకృష్ణునికి నిరూపించి 

చెప్పినట్టుగా ఈ నాటకం మూడు తప్పుల మీద ముచ్చటగా నిర్మింపబడింది. 

“ధర గల వాని జూడకయె తా నుమియన్ గయుతప్పు, చూడకి 

కరణి నొనర్చు వాని నజకం గమకించుట నీదితప్పు, తా 

నరయక ముందుగా శరణ మాతని కిచ్చుట పార్థుతప్పు, నో 

సరసిజనాభ ! యక్కతన సంధి యొనర్చుట యొప్పు ని త్రజిన్” 

ఇందులో మొదటితప్పు గయునిది, రెండో తప్పు కృష్ణునిది, మూడోతప్ప అర్జును 

నిది. అయితే సంధిచేసుకొనే బాధ్యత ఎవరిది. శ్రీకృష్ణుడే నాయకుడై తే ఆయన 

చేసిన తప్పును కాదనటం కార్యంకావాలి. గయుడు, ఆతనివల్ల అర్జునుడు చేసింది 

తప్పులే కాబట్టి క్షమార్చణతో కార్యం ముగియాలి. ఏది ఏమైనా ఈ నాటకం 

“గయోపాఖ్యానమ్' గయ నాయకమే. [పచండయాదవమనే పేరులోని (ప్రచం 

డత్వం (పతి నాయక లక్షణంగా థాసించవచ్చు, శ్రీకృష్ణుని శపథంలో ఉత్సాహం 

కాదు (పతీయ మానమయ్యేది. అది [కోధం. అందువల్ల (భ్రీకృష్ణాశితమైంది 

రౌదంకాని, వీరం కాదు. ఇలా అన్వయిస్తే నాటకానికి (పాణం నిలుస్తుంది. 

చిలకమూంర్తి వారా నాటకానికి పెట్టిన నామడ్వయానికి సార్థక్యం సిద్ధిస్తుంది. _ 

చిలకమర్తివారు ఈ నాటకేతివృత్తంలో కొన్ని మార్పులు చేసారు, 
కథలో ఈయన చేసిన మార్పుల్లో మొదటిది కృష్ణు డాదిత్యునకు అర్థ మిచ్చిన 
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(పదేశ విషయకమైనది. పూర్వకృతుల్లో ద్వారకాసమీప వనములోని సరస్సు 

నందు జరిగినట్టుంది, నాటకంలో బృందావన సమీపమందలి కాళిందిలో జరిగి 

నట్టుంది. కృష్ణుడు పూర్వపరిచిత (ప్రదేశముల చూచుచున్నపుడు కలుగు భావముల 

వర్ణింటకనువగునని చిలక వంర్తి వారీ మార్చు చేసి వుంటారు. రెండో మార్పు జల 

దేవత ఆకాశవాణి కథనము. పూర్వకృతులలో గయుడు సత్యలోకమునకు 

పోవునపుడే, అనగా కృష్ణుడు (పతిజ్ఞ చేసిన వెంటనే తెలిపినట్టున్నది. సత్య 

లోకమునకు పోయి, హిరణ్యగర్భుని సేవించి తిరిగి యింటికి వచ్చి భార్యతో 

సల్పాపములు చేయుచుండగా ఆకాశ వాణి కృష్ణుని [ప్రతిజ్ఞ గయునితో చెప్పినట్లు 

నాటకములో వుంది. నిష్టీవన మొనరించినవాని కానక, కృష్ణుడు గగనమంతా 

వెతికినట్టు, ఆసవీమయంలో జలదేవత గయుని వృత్తాంతము చెప్పినట్టు వుంది 

పూర్వకృతులలో. కాని నిష్టీవనమొనరించిన వానిని సంహరింపక మాననని శప 

థము చేసిన కృష్ణుడు ఆ[గహాయ త్త చిత్తుడై. “ఎవరాతడు' అని (పశ్నించినట్టు, 

జలదేవత సమాధాన మొసగినట్లు నాటకంలో చేసిన మార్చు శిల్పానుగుణంగా 

ఉచితంగా వుంది. పూర్వకృతులు రెంటిలోనూ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని యొద్దకు 

గరుడుని రాయబారిగా పంపినట్టున్నది, పక్షి రాయబారమెందుకని కాబోలు 

చిలకవర్హివారు అది తీసివేసిరి. [పదర్శన విషయము నాటకకర్త దృష్టిలో 

వుంది. వేగవంతుని రాయబారము తరువాత అ|కూరుని, సుభదను పంపినట్టు 

పూర్యకృతులలో వుంది. కానీ ఇన్ని రాయబారాలు సాధించినదేమీ లేదు. ఆకూ 

రిని, సుభ్యదను ఒకేమారు రాయబారమంపినట్టు నాటకములో వుంది. ఇద్దరొక 

సారి పోవుటలో ఒక. విశేషము౨ది ఈ మార్పు యుక్రిమంతమే కాక రక్తిమంత 

మునై నది. 

ఈ నాటకం [పథమాంకంలో నాయకుని పూనిక, ద్వితీయాంకములో 

గయుని ఆరాటము, తృతీయాంకములో (పతినాయకుని ఆవిర్భావము, చతుర్ధాం 

కములో నాయకుని పూనిక నపసంహరించే [పయత్నము, ఐదవ అంకంలో 

యుద్ధము, తతృలితము- ఒక |కమముననుసరించి నిరూపింపబడింది ఇతి 

వృత్తములో. (పథమాంకములో “ఇంక నా ఖలు గయు ను త్తమాంగ మును ఖండన 

చేసెద చ| కిధారలన్” అనే వాక్యము, 

“ఈ విధి నద్దురాత్మకు వధియింపక పోవుదునేని దేవకీదేవికి పుణ్య 

మూర్తి వసుదేవున కేన్ దనయుండ గానికన్” అనే |పతిజ్ఞ సామాజీకులకు 
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తత్తరపాటు కలిగిస్తుంది. అయితే గయుడు (పాణరక్షణ కోసం ఆ్మశయించిన 

అందరూ అభయమిస్తారని సామాజికులు తలుస్తుంటే, ఆందుకు భిన్నంగా సన్ని 

వేళాన్ని మార్చి సృవ్షించవలసిన వై_చ్మితిని నాటక కర్త సృష్టించారు అక్కడ. 

పంచమాంకంలో శివుడు (ప్రత్యక్షమై కృష్ణునిచేతనే గయుని రక్షింపజేయుట 

ఆనంద |ప్రాతిపదికమై సామాజిక మనోరంజక మైనది. 

స్థాయిపోషణ కనుగుణంగా గయుని పాత్ర తీర్చిదిద్దారు చిలకమర్తి. 

సాయకుడై.న గయుడు ఉదాత్తుడు. [పమాదవళాత్తు చేసిన నిష్టీవనం అతనిలో 

నబడే కించిల్లోపం. అయితే తప్పుచేసినా పరితాపాగ్నిలో తన శీలాన్ని పుటంపెట్టు 

కొన్నవాడు, ద్వితీయాంకంలో గయుని పాత్ర చితణ అద్వితీయం. గయుడెంతటి 

మహారాజో అంతటి భక్తుడు. 

“అరవిందాసను గొల్వటోవుటను ధన్యంబయ్యె దేహంబు, త 

చ్చరణాబ్దంబుల బూజ సేయుటను శ స్తంబయ్యెహ స్తంబు, త 

ద్వర మూర్తిననుటన్ఫలంబుగ నె నే త్రద్యంద్వ, మా తేజమున్ 

సిర భ_క్తిన్మది నిల్బ బావనత గాంచె న్మానసంబెంత యున్” 

(బహ్మదేవుడు వరాలు కోరుకొమ్మన్నపుడు గయుడు- 

“దనమీయంగదె పాత్రయాచకులకు బ్దానంబు గావింపగా 

ఘన బాహాబల మీగదే కుజనశిక్షా దీనరకార్థమై 

మననీయంగదె చాల కాలమును బ్రహ్మజ్ఞాన మార్జిం పగా 

జననీయంగదె ధర్మ మార్గమున నిచ్చ ల్లోకసౌఖ్యార్థ మై” 

అంటాడు. [బహ్మ వరమిచ్చిన మరుక్షణంలోనే కృష్ణుని శపథం. (బతికితే 

కృష్ణుని శపథం, (బతక్కపోతే (బహ్మవరం-. రెండూ పొల్టై పోతాయి. చావు 

బతుకుల మధ్య మనసు ఊగిసలాడింది. చివరకు (బతికి (బ్రహ్మజ్ఞానం సాధించ 

టానికే అతను నిశ్చయించుకున్నాడు, కృష్ణునిపై అతనికి ద్వేషం లేదు. 

“కమలగర్భునికొడ్డున గన్నవాని 
బాదములయందు జాహ్నవిబడయు నాని 

(శ్రీమనోనాథు బరిభవించితిని గాన 

దుష్టుడను నేనె యిందు వధ్యుడను నేనె”. అని పరితాపాగ్నిలో పళ్ళాత్త 

ప్త డయ్యాడు, 
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“ఖలులనేనియు గావ కంకణము దాల్చు 

నళిననాభుండు భక్తుని నన్ను జంప 

(బతిన గై కొన్న రక్షించువా డేవండు 

కంచెయే చేను మేసిన గలదె దిక్కు” ---అని వితర్కించాడు. 

చిలకమర్తి వారు గయుని ప్మాత ఫోషించటంలో (క మోన్మీలన దళావస్థలను 

సాధించారు. మొదట గయుడు ఉత్తమ శీలుడు. ఆపై భక్తుడు, బిజ్ఞాసువు. తన 

తప్పును తెలుసుకున్నవాడు. |బతుకుట జీవి ధర్మము కావున ఆత్మరక్షణ కుప 

(కమించిననాడు. (పథమాంకంలో గయుడు సామాజికుల దృష్టిలో వధ్యుడుగా 

భాసించినా, ద్వితీయాంకంలో అతడే క్షమార్హుడుగా భాసిస్తాడు. 

(పతినాయకుడై న శ్రీకృష్ణుని |పతిజ్ఞ (కోధమూలమైంది. సంధి యత్నాలు 

విఫలం కావటానికి కూడా ఆతని [కోధమే మూలం. శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్రయించింది 

రౌద్రరసం. రౌ[దమూర్తి అయిన కృష్ణుడు కోపోద్వేగంతో చెల్లెలిని, బంధువులను 

తీ వమైన అధిక్నేపాలతో నిందిస్తాడు. చిలకమంర్డి వారి కృష్ణపాత చిత్రీకరణ 

'చూస్తే ఆ పాత్రకు అనువైనవిగా అధిక్నేపాలు కనిపిస్తాయి. చివరకు భక్తుడైన 

ఆర్జునుడు కూడా “ఆత్మశ్ఞాఘపరాయణా” ఆని కృష్ణుని సంబోధిస్తాడు. 

“నీచ ముచ్చములేక రాచపాడి దొజంగి, బిడియ మించుకలేక బిచ్చ 

మెత్తి” అంటూ కృష్ణుడు పాండవుల్ని నిందిస్తాడు. ఉత్సాహమూ ర్రియెన 
అర్జునుడు [కోధమూ ర్లియెన శ్రీకృష్ణునితో - 

“అల్లుడా రమ్మని ఆదరమ్మున దిల్వపంపు మామనుబట్టి చంపగలమే”ి 

అని వ్యంగ్యోక్తులతో తిరిగి అధిక్నేపిస్తాడు, ఇక్కడ ఈ పాతల్లో (పతినాయకు 

డైన కృష్ణుని అధిశేపాలు సహజంగా వుంచే, అర్జునుని (కోధోక్తులు వీర రస 

ఫ్రోషకాలుగా ఉన్నాయి. ం 

ఈ నాటకంలో భక్తిభావ “ పోషణ విశిష్టంగా సాగింది. నాయక వర్గం 

వారందరికీ కృష్ణుడంటే పరమభ క్తి. భక్తితో [పతినాయకుజ్ణి గౌరవిస్తారు. 
ర్మౌదమూర్తి అయిన కృష్ణుడు వారి భక్షితాత్సర్యాన్ని తన (క్రోధం చేత 

తిరస్కరిస్తాడు, అందువల్ల వారి భక్తి ఆయాపాత్రలకు సహృదయుల 

సానుభూరిని కలిగించటానికి బలంగా తోడుపడుతుంది. కృష్ణుని పరిస్థితి 

(పతి జ్ఞాపాలనలో కాకుండా, భక్త రతా[వత పాలనలో నిలుస్తుంది. భక్తి 
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రసభుక్కికి ఈ నాటకంలో శక్తిని కల్పించటానికి అనువుగా అనుసంధించటం 

చిలకమర్తి వారు పాటించిన రసశిల్పం. 

చిలకమర్తి వారి పద్యరచనే గయోపాఖ్యానానికి కీర్తి తెచ్చింది. పంచ 

మాంకంలో కృష్ణారునుల అధిక్షేప పద్యాలు కౌచిత్య శోభితాలు కావని పెదవి 

విరిచేవారున్నారు. కానీ, ఇందలి పద్యాలు సులభశైలిలో, అలతి అలతి పదాలతో 

అన్వయ సారళ్యంతో హృదయంగమంగా ఉన్నాయి. ఇందలి దెప్పుళ్ళు, భావాలు 

నిత్యవ్యవహారానికి అతి సన్నిహితమై జనసామాన్యంలో పీతి పా[తమైనాయి, 

విమర్శకులు కూడా ఆ పాత్రలు కృష్ణారునులని క్షణం మరిచిపోతే, ఆ పద్యాలకు 

ముగ్గులు కాక తప్పరు. మధ్యతరగతి కుటుంబ వ్యవస్థకు దగ్గరయేట్టు పాత్రల్ని 

తీర్చి దిద్దటంలోనూ, సం|పాదాయాలనూ ఆచార వ్యవహారాలనూ, ఎత్తిపొడుపు 

లను ఆకట్టుకొని, ఆ నేర్ఫుతో సామాజికుల్ని కట్టివేశారనేది నిర్వివాదాంశం. 

కడుపుబ్బనవ్వించే హాస్యం వల్ల నాటక పద్యాలు రక్తి కట్టాయి. 

గ యోపాఖ్యానంలో ఆడపడుచుల అవస్థను వర్ణిస్తూ. 

““మగువమీదను పతి కెంత మక్కు_వై న 

మగని మీద నాసతికెంత మమత యున్న 

ఉవిద కాపురంబెంతయు నొప్పియున్న 
పుట్టినింటికి కడుగూర్చు పౌలతి యేపుడు--”అని అర్జునుడు సుభదని 

నిందించటం, 

“సారె చీరెలు నగలును చాల గొనుచు 

పుట్టినిండ్ల గుల్లలు చేసిపోయి సతులు 

తుదకు మగని పక్షముదేరి యెదురగుదురు 

మగనిపై కూర్మి యధికము మగువ కెపుడు' అని కృష్ణుడు సుభ దని 
నిందించటం చూస్తుంటే ఒక సంసారం కళ్ళముందు కనిపిస్తుంది. పద్యాల్లో 

జాతీయాలు, లోకోక్తులు కొల్పలు. జాతీయమైన తెలుగు నుడికారమే పద్యాలకు 

(పాణం. 

“అతివినోద మి|శ్రితములై నపుడె గాక 
మదికి నెక్కవు నట్టి ధర్మములు [పజకు 

దేనె బూసిన [మింగింప నౌనుగాదె 

చేదుమందుల నేనియు స్వాదులట్లు ” 
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“పారుషంబెంచ బంగారు పళ్ళెరంబు 

చూడ దైవసహాయంబు గోడసుమ్ము 

పదియు నార్వన్నె జాలువా పళ్శిమైన 

గోడచేరుపు లేకున్న గూలిపడదెొ 

““వేమునకు బానకము బోసి పెంచినట్టు 

(తాదుపాముకు బాల్వోసి కాచినట్ట 

జిన్ననాటనుండియు నేను జేయు మేలు 

పార్థ ! నీదెస యెంతయు వ్యర్థమయ్యె.” 
అధిక్షేపంలో సీసపద్య రచన చిలకమర్తి వారి [పత్యేకత. 

“అల్దుడా రమ్మని ఆదరమ్మున బిల్వ 

. బంపుమా మనుబట్టి చంపగలమె 

జల కేళి సవరించు జవరాం[డ కోకల 

నెత్తుకపోయి చెబ్టెక్కగలమె, 
యిల్లిల్లు తిరిగి [ వేపల్లెలో ముచ్చిలి 

మిసిమి ముద్దలు దెచ్చి (మింగ గలమె 

గొల్లబొ ప్టిలగూడి కొల్వుకొని యావుల 

కదుపుల నేర్పుతో గాయగలమె 

తల్లిదం[డులు పరుల కీదల్చు కన్య 
బలిమిమై దెచ్చి భార్యగా బడయగ లమె 

దుష్టులను వంక వీరుల [దుంపగలమె 

అనపరాధుల దండింప నరుగగలమె.'” 

మొదలైన వెన్నెన్నో ఎందరి నాలుకలపైననో నాట్యమాడాయి ఆ రోజుల్లో. 

1909 నాటికి గ యోపాఖ్యానం (పతులు పునర్ము[ దణ పొంది, రమారమి 

లక్షావఏబదివేలు అమ్ముడు పోయినట్లు అంచనా. గ యోపాథ్యానం ఎన్నిమార్లు, ఎన్ని 

(పదేశాలలో (పదర్శింపబడి దో చెప్పటం సాధ్యంకాదు. 

“* క్క నాటకల ఇంత దిగ్విజయం కావటానికి మూలకారణం ఆయన 

పద్యాలే. అందుకే ఆయనకాయనే సాటి. ఆయన రచన కవేసాటి'” (సాపిత్యో 

పన్యాసాలు = బందా కనకలింగేశ్వరరావు) ఇది యథార్థం !! 
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“ఎ త్తటినై నను ధీరో 

దాత్త నృపో _త్తము(డు రామధరణీపతి స 

ద్భృ_త్తము సంభావ్యము. .. 
1 
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అని తిక్కనగారి తీర్పు. 

శ్రీరామభక్తులగు పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులుగారు వాల్మీకి 

మహర్షి విరచిత (శ్రీ మ/దామాయణ పుణ్యగంథమును తెలుగున నాలుగు 

నాటకములుగా |వాసి, జగన్నియామకుడగు శ్రీ రామచందుని తమ దృశ్య 

కావ్య నాయకునిగా నియమించుకొని ధన్గతచెంది తరించిరి. అయినను [పస్తుత 

సందర్భమునకు వానిలో “పాదుకాపట్టాభిషేకము' అను పేరున విస్తృత [ప్రచా 

రము నందిన “పట్టభంగ రాఘవము'నే ఎన్నుకొనుట యందలి జొచిత్యమునకు 
తిక్కనగారి తీర్చు [పోత్సాహక మైనది. 

(శ్రీరామచం[దుడు ధీరోదోత్త నాయకుడు ; ధర్మాభిరతుడు. తెల్లవారిన 

పట్టాభి షేకమన్నప్పుడు ఆయన పొంగిపోయినది లేదు; సర్వము సిద్ధమైన వెనుక 

అరణ్యవాసమునకు పోవలెనన్న ప్పుడు (కుంగిపోయినది లేదు. అడవికి పోవుచు 

ఆ భగవానుడు [పజలకు చేసిన విజ్ఞ_ప్రి చూడుడు : 

శక సృష్టియంతయు నొక్క చ్మితనాటక మిందు( 

గలుగు పాత్రల లోపలను భూపు( 

డని ఘనతయు భృత్యుండని న్యూనతయును లే 
దింతైన; వా(డీత( డిత(డు వాడు 

కాలానువశమున( గాగవచ్చు; నెవ్వ( డే 
వేషానం దన కథ వినికి బాగు 

గాంజేయు నాత,డే ఘనుడు; సామాజికుల్ 

దేవతల్ మనకు; నా భూవర సుత 
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వేష మైనది; ముని కథ వినికి చేయ 

నుంటి. బై యంకమున; నింతె యుర్విజనుల 

(బదుకు; గంధమొ బుగ్గియో [పామి యొక్క 

గంతిడి తెరదా(టి చనుటకం టె. గలదె?” 

“శ్రీరాముడు వచించు (పతి వాక్యమును గీతావాక్యముల స్ఫురింప 

జేయుచుండును'' అని ఈ నాటకమును గూర్చిన వ్యాపార (పకటనలో చెప్పినది 
అతిశయోక్తికాదు. వైరాగ్యమూర్తియె |పూాశించుచు ఇచ్చట శ్రీరాముడు 

చెప్పిన ఈ మాటలలో A$ You Like It నాటకమునందు షేక్స్పియర్ 

జొక్వెస్ ప్యాతచేత చెప్పించిన- 
‘“ All the world is a stage 

And all men and women merely players, 

They have their exits and their entrances 

And one man in his time plays many parts” 

అన్న పలుకులకు ఎంతయు మెరుగు వచ్చినది. 

పట్టభంగ రాఘవమున రాముడు కేంద్రము; తక్కిన పా|తములకు 

రామునకు గల అనుబంధము నావిష్కరించుటయే (పధాన కృషి. నిజ జీవిత. 

మున పంతులుగారు తమ జనకుని అపార పుతవాత్సల్యము ననుభవించిరి. 

వారికిని తమ పుతులపట్ల నున్న అనురాగము అంతటిది. ఆ పు తవాత్సల్యమే 

ఇందు దళరథుని రూపై నిలిచినది. 

కౌసల్యా దశరథులు పున్నెముల | పోవులు. త్యాగరా జన్నట్టు వారెంత 

తపము చేసిరో! కౌశల్యా మాతృ పేమకు భగవంతునియందు చరితార్థమైనది. 

దశరథుడు ఆమెకన్నను బేలగుండె. శ్రీరాముని విడచుటచే | పాణములను విడచిన 

ఆయన హృదయసొకుమార్గము పానుగంటివారు ఆవగత ము చేసికొనినారు. 

ప్ముతులకొణకై ఠానెన్ని కష్టములు పడినది దశరథు డొక్క-క్షణమేని 

విస్మరించినది లేదు. కన్న నల్గురు కొడుకులును ఆయన భాగ్య విశేషమున 

శ్రీమహావిష్ణుని భుజచతుష్టయమువలె నున్నారు. అయినను ఆయనకు శ్రీరాముని పై 

అధికానురాగము “అంచె చివజ సమీపించు నశ్వము తన బరువు వేజొక్క 

గుట్జంబు పైన( బెట్టునట్టు” రాజ్యభారము అగసుతున్నిపై పెట్టుటకు ఆయన యుత్స 

హించెను, 
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“శుభము చూచి సహించుట నా స్వభావము కొదు* అనిన మంథర 

దుర్చోధనముచే క్రై కేయి కోరిన వరములను పాటింపవలసి ఆయన అట్టి అగ 

సుతుని అరణ్యముల పాలొనరింపవలసెను. 

“సతాం కేనాపి కార్యేణ లోకస్యారాధనమ్ మతమ్ 

తత్పూరితం హి తాతేన మాంచ [పాణాంశ్చ ముంచతా.”' 

ఆని భవభూతి ఉత్తర రామచరితమున శ్రీరామునిచే అనిపించినాడు. అట్టు 

(శ్రీరామునకు ఆదర్శమగురీతి దశరథుడు [పాణత్యాగము చేసియెన ధర్మ పరి 

పాలనము చేసెను. ఇట్టి దశరథుడు పానుగంటివారి (పతిభాచక్షువునకు ఇంకను 

స్పుటముగా కనబడినాడు. 

దశరథుడు మిగుల గంభీరుడు. జీవితము పూలబాటవలె సాగిపోవలెనను 

ఇచ్చగల సుకుమారహృడయుడు. అట్టు సాగినన్నాళ్ళును అంతటి గంభీరమూ ర్తి 

యొకడు ఉండడు. మరల ఏ స్యల్పము వ్యతి క్రమము కలిగినను అంత కలవర 

పడి పోవువాడు, అంత బేలయై పోవువాడు ఇంకొకడు కలుగడు. దశరథుడు 

లౌక్యుడు. అనగా తననుగూర్చి పరులు దురభి పాయ పడకూడదు. ఎట్టి పొర 

పును తనయెదుట కలుగరాదు. ఆందులకై ఎన్ని తీయని మాటలనైన చెప్పి 

సర్జివేయుటకు యత్నము సేయును. స్థాలముగా పానుగంటివారి దశరథుని 

స్వభావ స్వరూప మిట్టిది. 

(శ్రీరామ పట్టాభిషేకము నిశ్చయించినప్పటినుండియు దశరథుడు మంచి 

పనికి అంతరాయములు మెండుగదా అని భమపడుచుచే యుండెను. మనసు 

పట్టలేక “పట్టాభిషేక కార్యము నెజవేరును గద 1” అని గురువగు వశిష్టమహార్షిని 
(పళ్నించెను. (త్రికాలజ్ఞుడగు ఆయన ఏమి చెప్పవలయును ? “పురుష పయ 

త్నముచేత” అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడు చల్చగా తప్పుకొనెను. ఆందలి సూచన 

ఎజుగని దశరథుడు ఆ పలుకు పరిహాసముగా ఎంచి, “పురుష [ప్రయత్నము 

గాక యిందున త్రీ (పయత్న మే మున్నది?" అని బదులాడును. ' 

' తీర ఆయన పట్టాభిషేకము వార్త చెప్పుటకు పోవుసరికి కైకేయి కోప 

గృహము (పవేశించియున్నది. ఆమె స్వభావము అతడు ఎరుగును కాని, ఆనాడు 

ముంచుకొని రానున్న ఉపదవను మాతము పసిగట్టలేక పోయెను, 
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కైకేయి గూర్చి, మంథరను గూర్చి (పస్తావన యందు సూతధారుడు 

ఇట్లు పలికెను: 

“మృదుల సురభిళ మల్రికామిళిత మాల 

సుమ్మి యిందలి పా(త్రవర్గము; గాని 

దానిలో నుల్లిపూవులు దవిలె రెండు 

వక్ర చారిత మంథరావనిత, కైక,” 

వారిరువురను గూర్చి దశథుని ఆభిపాయము చూడుడు. 

“మొదలె మూతి ముడుపుగల ముదిత, యందు 

పైన గొబికొచ్చు వలె గూని బానిస యెదో 
నన్ను గుజిచి ముట్టించు, నంతటను బుస్సు 

మనుచు [బేలును మందు కాయవలె నబల. 

కటకు వాయి, వక్ర గాత నైల్యము లున్న 

గూని దాసి కొలుక రాని కొయ్య; 

దీని. జేరి పంట చేని. గొడవలి లా 

గునను నాదు గొంతు గోయు నెపుడొ.”' 

ఆంత భయము, సందేహము ఉన్నచో మంథరను తానేల భరించవల 

యును? అందుకు దశరథుని సమాధానము 

““నవరసామోదయెన యీ నాతి కొజికు 

గూను దానిని గూడను గూడకట్టు 

కొన(గ వలసె; నుద్ద)ంథంబు కొజణకు చంక( 

బెట్టి. బడిన కత్తెర కాళ్ళ పీటం బోలె.” 

కైకేయి [కోధ మందిరమున నున్నది. మందిర మార్గమున ఆమెచే బలా 
త్మా-రముగ ఊడ బెజుకబడి [కిందబడియున్న కచ భారాలంకార ములగు (ప్రస 

వములు ఉండెను. వానిని చూచుట తోడనే ఆయన మన స్పెంత బాధపడెను! 

““నెలత లలిత నులౌ మిమ్ము నేల గొట్టం 

జెలికి. గోపము నామీద; శిక్ష మీకు 

గలిగె; ని్య్యదియ లోలురకారణముగ 

నిటులు పరమ పూజ్యులను బాధిం|తు గాదె?” 
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(పసిద్ధములైన కథలను [గహించి నాటకములు (ాయుచో ముందేమి 

జరుగనున్నదను కౌతుకము పాఠక, సామాజికులలో నిలుపు (పళ్నయే లేదు. 
మరి పాఠకులను, సామాజికులను ఆకట్టుకొనుటకు తదన్య మార్గములు కావ 

యును. ముందు జరుగనున్నది తెలిసియే ఉన్నవారికి ఆ జరుగనున్నది ఎలుగని 

నాటక పాృాతములసంభాషణల యందు రసోచితములగు సూచనల మార్గమున 

ధ్వనింపజేయుట ఉల్లాస హేతువగును. దీనిని ఉప్మశుతి యందురు. పట్టభంగ 

రాఘవమున ఈ సాధనమును పంతులుగారు విరివిగా (పయోగించి యున్నారు, , 

కలికి “కలకల నగవుల బలుకునపుడె గుండె అరచేతిలో నుంచుకొను” 

తాను ఇపుడు కొఅకొఅలు, రుసరుసలు పరగ నెటులు |బదుకువాడనని ఆందో 

ళన పడెను. ఆ సందర్భమున దశరథుని నోటివెంట వచ్చిన ఈ స్వగత వాక్య 

ములు చూచిన ఆయశ ముమ్మూర్తుల మనముందు (ప్రత్యక్షము కాగలడు. 

““రేపటి మహోత్సవంబేమి? రేయి నిప్పు 
డిట్టి (పారభ్ధమేమి? హా! యెటులు కలిగ 

నిద్ది? యెట్లు కడతేలునో యెవ్వ(డెణు(గు? 

నేమి సేయుదు! దైవమా యిప్పుడేను? 

ఏమిసేయుట కేమున్న దింతి కెట్టు 
లైన( గోప కాంతి సేయంగ వలయు; 
లేక యుండిన జీవము న్నిలుప గలనె! 

నెలత కీగన్ను నాయసువులకు నెలవు. 

కోపహరణ వాక్యకోటికి( [గొత్తగా 

వెదకుకొనగ వలెనె? వేయి పులు 

వల్లెవేసి కొనిన పాఠమున్నడి కదా! 

యొప్ప(జెప్పువాడ( నువిడ కడను.” 

అట్టిది వారి దాంపత్యపు తీరు. 

- దశరథుని చమత్కార భాషణములు పని చేయలేదు. ఆశనిపాత మైనది. 

“జగ మనంతు(డు లేక నిల్వవచ్చును; గాలిలేక జీవులు [బతుకవచ్చును; కాని 
రాము విడచి యీ కటై యొక్క. గడియయేని నిల్వ(బడదు, పడదు, పడదు." 
అని దశరథుడు స్పష్టము చేసినను లాభము లేకపోయినది. “*రామభరతులు 
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గన్నపు[తకులు సీకు; [కోసలాత్మజ లేదనుకొనుము, కాళ్లు కాటికిని జాచినాండని 

నన్"గరుణ చూడుమ''న్నను లాభము లేకపోయినది. 

రాముని పంపించు తరుణ మాసన్న మైనది. దశరథుడు కై కేయిని కసి 

తీర తిట్టినాడు, ఉగ మూ ర్తియెన లక్ష్మణుడు తనను చంపినను బాగుండును = 

రాముని వనవాసము తప్పునని యెంచినాడు. రామభట్టాభి షేకము. భంగమైన 

దనుట కంటె రాముడు తనకు దూరమైపోవనున్నాడని ఆయన పడినబాధ వర్ణనా 

తీతము. “దీని కంతకును మూలకారణము నీవు; నిన్ను చంపుదూనని తనపై 

కత్తిదూసిన లక్ష్మణునితో ఆయన అనిన హూటలు చూడుడు- 

“*,..వధ్యుండ నైననన్ వధము సేయు 

నాత(డే(డీ ? లక్ష్మణా! తండి ! నీ కింత 

కాలంబునకు దయగల్లె; నిదెకి 

రీటము = లోక సం పీతి జేసెడి రాము 

తల నుంచు; మిదె నాదు తలను వంచి 

నాండ( గాని యెటులొ చెప్పువా(డ విను + 

రంబు గిరగిర దొరలుచు రాము పాద 

ములను బడవలె; తెలిసెనా ? మోడ్పు కేలు 

వట్టితిని; ఊ ! యి(కాగ కబ్బా యిదేల?” 

నాచనసోముడు తాను రసపోవణ సంవిధాన చ్మకవర్తినని చెప్పుకొనినాడు. 

ఆ బీరదము పానుగంటివారి యెడను మిగుల సార్థకమైనది. వారు తమ నాటక 

ములయం దన్ని రసములు పోషించినను తీవ (పకృతిగల పాతలను, రసము 

లను పోషించుటలో వారి |పతిభ యనన్య సామాన్యము. కరుణ వీర రసముల 

యందు త్మీవత ఆధికానందదాయక మగు ననుటలో విప్రతిప త్తి లేదు. 

లక్ష్మణుడు తీవ్రపడి గురువులయెడ అపచార మునకు దిగెను. దశరథునకు 

ఆది ఆమోదకరమే అయ్యెను. తానిచ్చిన మాట నిలుపుకోవలసిన అవసరమునకు 

పూర్వమే తన మృతి సంఘటించిన రామునకు వనవాసము తప్పి ఆయన 

రాజగునని దశరథుని విశ్వాసము. మృతియందును ఆయనకు రాముని సన్నిధి 

కావలెను. లక్ష్మణుడు తన్ను వధించిన తన శిరము గిరగిర దొరలి రాము 

హపైదముల బడవలెనను నారాటము పాఠక సామాజకులు ఊహించనిది. అనూహ్య 

మగు ఈ భావము హఠాత్తుగా ప్రకటించుట రసోత్క-ర్షకు దోహదకారి యగును, 
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ఇక్లే రామవనవాసమును భరించలేక ఆ క్రోశించుచు వచ్చిన జన సమూహ 
మును కూడ దశరథుడు (ప్రార్థించును - “ఎన్ని రాళ్ళున్నవి అట? ఒక్కరాతిని 

విసరి వార్థక కంపమాన శిరము నూడగొట్టరాదా ? ఒక్క. చేపాటి కజ్జయైన 

విసరివేయరాదా ? అని. 

రామవనవాసము వార్త విని శోకించుచు పౌరులు ఇట్టనిరని వాల్మీకి 

రామాయణము ; 

“వనం నగరమేవాస్తు యేన గచ్చతి రాఘవః 

అస్మా భిశ్చ పరిత్యక్తం పురం సమృద్యతాం వనమ్ 

బిలాని దంవ్దీ)ణ స్సర్వే సానూని మృగపక్షిణః 

త్యజ న్య్యృస్మ దృయా ద్భీతా గజాస్సింహవనాన్యపి 

ఆస్మత్యక్తం (పపద్యన్హాం సేవ్యమానం త్యజన్తుచ 

తృణ మాంస ఫలాదానం దేళం వ్యాళమృగద్విజమ్ 

(పపద్యతాం పా కై కేయీ సప్పుతా సహభాన్ధవై ౯” 

పంతులుగారు ఈ మాటలను, మరి కొంచెము త్మీవముగానే కడుపు 
మండిన దశరథుని చేతనే కై కేయికి చెప్పించినారు: 

“రాము డడవి కేగ రాజ్యంబు వల్లకా 

డౌను; నక్కలును వృకాలి నీకు 

జెలిక తె లగుదురు; జీలుగు ల్రీతువు 

ల్లబ్బిలార్ లీలా శుకములు నీకు; 

జికిలింతలును బొమ్మ చెముడు చెట్టుద్యాన 

ములు, ఘాకరుతి మేలుకొలుపు నీకు; 

నన్ను బుగ్గిని/ జేయు తిన్నె పంచాస్య పీ 

శము; నాపునుక కిరీటమును నీదు 

సుతుని కగు; నాకసమె గొడు గతని కిట్టు 

లీ శ్మశానంబు నత డేలు నెపుడు నీదు 

వెడ నుడుల మీ కభిచార విద్య( బర్యు 

పాసనము( జేసి (బద్గికెడు (భమ పోల్కి.”” 

చివజకు తప్పని సరియై రామునకు అడవికి పో ననుజ్ఞ యిచ్చినాడు. 
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“జనులు కొందు చందా స్ల సమయ మందు( 

జత్తురేను జావను రామచం[ద! నీవు 

వనికి( బోవు దనుక; మృతి. బడసి దుఃఖ 

శాంతి నొందెద వెంటనే చనుము వనికి.” 

దశరథ పా|త చితణమున పంతులుగారు మిక్కిలి విన్నాణము చూపి 

యున్న కారణమున ఈ నాటక (పశంస యందధిక భాగము ఆ అంశమునకే 

ఈయక తప్పదు. 

ఈ వాత్సల్య భక్తికి ఆలంబనమైన మరియొక పాత్ర కౌసల్య. వసిష్టుడు 

జ్ఞాన స:పన్నుడు, ఆయకకు రామునకు గల సన్నిహితత్వము జ్ఞానలక్షితము. 
సీతాదేవిది శృంగార భక్తి; లక్ష్మణునిది దాస్యభ క్తి. 

రాముడు అడవికి పోవనున్నప్పుడు కౌసల్య దుఃఖ మాపుకొనలేక పోయి 

నది. వావిచ్చి, “వసిష్ట భగవానుశా! మీ రాజ్ఞ యిచ్చిన పట్టాభిషేక ముహూ 

ర్రము వృథపో( గూడదు. కావున శ్రీరామభ[దు నిప్పుడే పట్టభదుని( జేసి 

మమ్ము( గృతార్థుల( జసి రక్షింపుము”అని (మొక్కి నది. జరుగనిదని తెలిసియు 

నిట్టు నిర్బంధించుటలో కౌసల్యాదేవి దైన్యము వ్య క్రమగుచున్నది. అందులకు 

ఆ మహర్షి చెప్పిన సమాధానము విన్నచో ఎవరి గుండె నీరు గారిపోదు? 

““ఇరువదై దేండ్డ నుండియే యీ మహాత్ము 
నెబు(గుదువు నీవు; నేనో యనేక హాయ 

నముల నుండి తల(చి, మననముచేసి, 

భక్తి, (బేమించి, పూజించి, బహువిధముల 

సేవ( జేయుచు నితని సచ్చిదమల స్వ 

రూప చరణ సందర్శన రూఢ మతిని 

గర్హ్యమగు పురోహితతను గాంచి రఘుకు 

లమును గని పెట్టుకొనియుంటి విమలచరిత ! 

ఇతనిపైన నీ అనురాగమే యధికమొ ? 

రామనామ సంస్మరణపూర్వక ముగ జప 

మాల దప్ప నరిగిపోవు (వేళలు గల 

ముదిమి గడ్డపు మునిరాగము ఘనమొ కను. 

1) 
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ఇంతివౌట బావురం చేడ్చుచుంటి 

వేను పురుషుండ నందుపై బుష్యుదార 

నాము(డను బెద్దంగాన లోలో మజిగెద 

నితని విశ్రేష మెవండు సహింప/గలండు?” 

నాటకములందు ఒక సన్ని వేశమును తీర్చుట యనగా నిట్టుండవలెను. 

కేవల కథాగమనమునకు సహకరించు వాక్యసముదాయముతో కూడిన సంభాష 

ణలు మా[తమే నాటకము కాదు. ఆయా సన్నివేశముల యందు పాల్గొనుచున్న 

పాతల మనోగతులను రసభావరీతులను సమ[గముగా ఆవిష్కరి చుట నాటక 

శిల్ప మునందు (పధానభాగము వహించును. ఒక అంశముపై మరియొక ఆంశ 

మును ఉత్తరో త్తరను ఉత్కర్ష హేతువగునట్లు నిర్మించవలయును. కౌసల్యాదేవి 

దుఃఖము గొప్పదే. ఆమె రాముని కన్నతల్లి. భర్శృ పేమమున అత్యధికభాగము 

కై కేయి ఆకర్షించుకొనుచుండ సాధ్వియై నోరెత్తక అమాయకత్వమున దిన 

ములు వెళ్ళబుచ్చుచు తుదకు తనకొడుకు మహారాజగునన్న వార్త విని సంబర 

పడుచున్న వేళ, తద్విపరీతముగా ఆతడు వనవాసము పోవలసి వచ్చినప్పుడు ఆమె 

హృదయ మెట్టి బాధ ననుభవించుచున్నదో ఎల్లరును ఊహింపగలుగుదురు. కాని 

వసిష్టుడు ఆమె దుఃఖము ఒక లెక్కలోనిది కాదని (తోసివేసి తన గోడు చెప్పు 

కొనుచు తిరిగి యందులో ““ఇంతివౌటచే నీవు బావురుమని ఏడ్యనైన గలవు 

తల్లీ, నేను పురుషుడను, అందుపై బుషియని పెద్ద పేరు పెట్టి పెద్దరిక మిచ్చినారు 

కావున నేను వావిచ్చి ఏడువనై న లేను, లోలోపల |క్రుళ్ళవలసినదే” యని తన 

దయనీయస్థితి చెప్పుకొనుచున్నాడు. ఇది పాఠకసామాజికులనుకొనని వేళ పాను 

గంటివారు విడిచిన యొక్క రసాస్త్రము. 

ఇదే విధముగా లక్ష్మణుడు, భరతుడు, వనమందలి బుషులు మున్నగు 

వారును రామచం।దుని పట్ట చూపు (పగాఢాభిమాన మును పంతులుగారు ఈ 

నాటకమందు ఆవిష్కరించినారు. 

_ పంతులుగారికి తమ కార్యరంగమగు నాటక రచనయందు ఎంతయు 

గౌరవ భావమున్నది (పతి పదముక నాటక శిల్ప మును, రససిద్ధిని సంయోజనము 

చేయుట యందు ఎంతయు శ్రద్ధ చూపినారు. 

దశరథుడు. శ్రీరామచం|దుని పట్టాభిషేక మును తల పెట్టగా అది భంగ 
మగుట యిందలి (పధాన వృత్తాంతము. అట్లే రాముని స్థానమున భరతుని మకు 
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టాధిపతిని చేయుటకు కై కేయి సంకల్పించినది. అదియు జరుగలేదు. రాముడు 
వనవాసమునకు వెళ్ళినపిదప భరతుడు అయోధ్యకు తిరిగివచ్చి తన పేరిట జరి 
గిన దుమష్కత్యములకు వగచి ఎట్టయినను ్రీరామచందుని తిరిగి అయోధ్యకు 

తోడితెచ్చి పట్టము గట్టుదుననిపోయెను. దానికిని భంగము తప్పలేదు. రాఘవు 

డొక్క రాముడేకాదు అతని సోదరులును రాఘవులే. రాఘవుల ఈ పట్టభ:ంగ 

కథ పట్టభంగ రాఘవమైనది. ఇక ఈ నాటక (పారంభము = దశరథుని సభా 

శాలయందు దశరథుని ఈ వాక్యములతో ఆరంభమగుచున్నది. 

దశరథుడు : మంతీ? తలచుకొనిన పని శీఘముగ( గాకుండ నిడి యెంత 
యంతరాయము గలిగించినద్? 

ఆంతరాయ ములు |పధానముగా నడచిన కథకు ఇది సముచిత |పారంభం 

కాదా? 

పట్టాభి షేక మునకు పూర్వము రాజులు దిగ్విజయము చేయవలయుననుట 

సముచితాచారము. (శ్రీరాముడట్లు చేయలేదు గనుక పట్టాభిషేక మునకు ఆంత 

రాయము కలుగునని దశరథుని భయము. వసిష్టుడు ఈ శంకకు తరువాత 

సమాధానము చెప్పెను. 

“వంచ నెంచి రాజులు తల వంచుకొనిరి; 

యెత్తనెంచి యంజలి తల కెత్తుకొనిరి; 

అట్టి హరువిల్లు చెజకును హ స్తివలెను 
విఖీచె నత( డది దిగయ విధము కాదె? 

అఖిల రాజన్య మూర్ధన్య సమాజ సాం్యదమగు తత్సభలో శ్రీరామ 

చందునిచే జరిగింప(బడిన యీ మహాకార్యముకంటె దిగ్విజయమేమున్నది 1 

ఆవళ్యకమని యెవ్వరో మీతో. జెప్పిన దిగ్విజయ మర్యాద యీ రూపకముగ( 

దీతినది.” 

ఒక్కొక్కచోట పానుగంటి వారు సురీర్థ సంభాషణలు కూర్చినను, 

చిత్తమునకు హత్తుకొను చమత్కార భాషణములు అనేక స్థలముల వాసి 

యున్నారు. 

దిగ్విజయ మవసరముకాదని తేలిన తరువాత దశరథుని ప్రశ్న, వసిమ్టుని 

సమాధానము పరిశీలింపుడు - 
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దశరథుడు : అటులై న దాశరథి పట్టాధిషేకమును వెంటనే చేయుట కభ్యంతర 

మేమున్నది? 

వసిష్టుడు : ముహూర్త నిర్ణయము. 

ఉప్మశుతి యను సాధనమును పంతులుగారు ఈ నాటకమున విరివిగా 

(పయోగించినట్టు ఈ వరకే చెప్పుటయెనది, ఈ ఘట్టములన్నియు నిథ్రే 

చమత్కృతి సపితములుగా నున్నవి. 

వీలయినచో ఆనాడే వెనువెంటనే పట్టాభిషేకము జరుపవలెనని దశరథుని 

'యూహం. ఆ దినము బాగున్నదికొదని వసిష్టుడు. 

వసిష్టుడు : ఈ దినమున బునర్వసు నక్ష్మతమగుటచే, రామభ।ద్రునకు 
్ర జన్మతార = 

దశరథుడు : “(పథమే (పథమం త్యాజ్యమ్” అనినాండనియా? 

సుమంతుడు : (తనలో) (పథమ కళ|[త్రమందలి (పథమ పుతుని రాజ్యమం 

దుంచ( దలంచుచుండ( ““బథమే (పథమం త్యాజ్యమ్'” అను 

నమంగళ వాక్యములు వచ్చెనేమి? 

మరికొంత తడవునకు రాముని రథమునం దెక్కించుకొని మంతి 

సుమంతుడు వచ్చెను. 

వసిష్టుడు రామ్మపభుడు వేంచేయుచున్నాడని పలుకగా దశరథుడు ఉల్టా 

సముతో “రామ[పభుడే! నిశ్చయముగా రామ్మపభు(డే! రామునకు( (పభుత్వ 

మిచ్చుటకు మీరు సంకల్పించుకొనిన తరువాత నా(గునా%ి అనును. 
వెనువెంటనే రాముని కంఠస్యరము - “ఆ(గు. ఆగు. సుమంత్రా! 

ఆ(గు! ఇచ్చటనే రథము డిగ్గి పాదచారినై తం|డిగారిని దర్శింతును.” 
ఆ(గునా యను (ప్రశ్నకు ““ఆ(గు” నని ఆతుకు. 

పట్టాభిషేకము విషయమై (ప్రజాభిప్రాయ మరసి రమ్మని దశరథుడు 
మంతిని పంపెను. అతడు తిరిగి వచ్చులోగా నిట సంభాషణ సాగుచునే 
యున్నది. రాముడు ఇంత తొంద రేలయని అభ్యంతర పెట్టుచు “మేనమామ 

యింటికి(బోయిన చిరంజీవి _భరతుండు చిరంజీవి శతుఘ్నునితో రావలదా ?*” 
యని [పశ్నించెను. దశరథుడు నవ్వుచు “నాయనా! భరతుని కొఅకు( 

బట్టాభిషేక మా(గవలసినదా!” యనెను, (శ్రీ రామపట్టాభి షేకమనగానే జనులు 



పాదుకా పట్టాభిషేకం 101 

చూపిన యుత్సాహమునకు పరవశమందుచు సుమంతుడు (పవేశించును. 

దశరథుని [పశ్నకు ఆతని మాట సమాధానముగా తాకును. 

దశరథుడు : భరతునికొజికు పట్టాషేక మా(పవలసినదా ? 

ఇక్లెన్నో యున్నవి. 

లక్ష్మీనరసింహారావు గారికి ఆంధ కాళిదాసన్న [పళస్తి వచ్చినది. 

ఇందుకు పధానకారణము ఉపమాలంకార [(పపయోగమున ఆ ఇద్దరును చూపిన 

అనితరసాధ్యమైన కౌశలము. 

పంతులుగారి ఉపమానములు సమ్మగ సుందరములు, బాౌచిత్య 

శోభితములు. 

రామచందు డడవికి బయలుదేరుచున్నప్పటి ఘట్టము. ఇటు దశరథుడు, 

అటు కౌసల్య కన్నీటితో సీతారాములను పొదివికొని యున్నారు. ఆ దృశ్యమును 

వసిష్టుడు వర్ణించును. 

*“*“దంపతులు చెణీయొక వంక దళల్జడిల్ల 

నడుమ జానకీయుత రాము( డడరు; సోమ 

యాజియుకు సోమిదమ్మ బాష్పాంబు లొలుక 

మధ్యమున సకీలాజ్య ధూమమ్ము( బోలె 

వర్ణన చేయమన్నది వసిష్టమహర్షి కావున ఆయన నోటివెంట వచ్చిన 
ఉపమానము పవ్మితమగు యజ్ఞసంబంధి. శ్రీరాముడు నల్లనివాడు. యజ్ఞకుండము 

నుండి వెలువడు ధూమరేఖవోలె ఉన్నాడు. ధూమము ఎగసిన యొత్తుదాక 

అగ్నిశిఖ యుండదు. ఇంచుక తక్కువ ఎత్తులో అగ్నిశిఖవలె మెరిసిపోవు 
చాయతోనున్నది సీతాదేవి. అటునిటు కన్నుల నీరు ఒలుకుచునున్న కౌశల్యా 
దశరథులు సోమిదమ్మ సోమయాశివలె నున్నారు. 

పానుగంటివారి యుపమానముల ఎన్నికలో అటనట కాలౌచిత్య దోషము 

పట్టినవికూడా ఉన్నవి. అయినను ఆ క్షణమున మాృాతము ఆ ఉపనూనములు 

సృష్టీకరించనలసిన విషయము నెంతో రమణీయముగా వ్యక్తము చేయును. 

శ్రీరామసందర్శనవేళ తన హృదయమున గల్లు వికాసమును దళరథు 

డిట్లు వర్గించును; 
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“కొడుకు లెందయున్నను బెద్దకొడుకు తన ము 
భాగమున నున్నపుడె తం డ్రియలకు మిగుల; 

ముండులను బెద్దముల్డు పండెండు చేరి 

నపుడె గంట గొథ్రైడు గడియార మటులు.” 

ఆకే శ్రీరాముడు తల్లితో క్రై కేయిని గూర్చి యనుమాటలు - 

“ఇట్టె చంపున బ్రే(చి బాధించునట్టి 

జనులు హానిసేయరు పంటిసలుపువోలె; 

ఉన్నజాడయే కనబడ కుండువారు 

(ప్రాణములు పీల్తు రిపై హృద్వ్యా్యాధి(బోలె.'” 

పానుగంటివారి కవితాశ క్తిని పట్టియిచ్చు ఘట్టములు వారి నాటక ములం 

దనేకములు. [పతి సన్నివేశమును ఇక అందు మరియొకరు చేర్పగలిగినది 

వేరుండదు అనునంత తలస్పర్శగా వారు తీర్తురు. 

““విశ్వామ్మితునితో రాముని పంపుటకు నీవ ఏడువలేదా ? చివరకు 

రాముడు వివాహమై నవవధువుతో యింటికి రాలేదా ?'' అని నిగ్గదీసి యడుగు 

కై కేయికి దశరథుని సమాధానము చూడుడు: 

““అబల ! రోదనారబ్ధ కార్యములు కొన్ని - 

తుదకు ముదమిచ్చు, బాలురచదువు(బోలె; 

నతులోత్సాహరచిత కార్యములు కొన్ని 
(పాణహరములు వృద్ధ వివాహమటులు.,'” 

కైకేయి యన్న గజగజలాడు దశరథుడు ఇంత సాహసము చేసి ఈ 

మాటలు పల్కెననిన ఆయన (పాణ మెంత విసివి యుండవలెను ? 

పానుగంటివారి నాటకములు చదువుచున్నప్పుడు అడుగడుగునకు నాట 

కము [ప్రాణము పోసికొని సమ్మోహనరూపము పొందుచున్న వైనము గమనించ 

వచ్చును. వారి బహుముఖ పాండిత్యముకూడ వారి నాటకములకు పుష్షి పాఠకు 

లకు తుష్టి నొసగును. డిజ్మాాతముగ నీ వ్యాసమునందు చూపిన విశేషములవలన 
పానుగంటివారి రచనలను సపరిశీలనముగా చదువ వలయునను కోరిక కలిగిన 

యెడల దీని (పయోజనము సిద్ధింపగలదు. 



కన్యా శుల్కం 

మహాకవి కీ. శే. గురజాడ అప్పారావుగారి కన్కాశుల్కం మహానాటకం, 
ఎన్నిసార్హు చదివినా పాతబడకుండ, విసుగు పుట్టించకుండ ఎప్పటికప్పుడు 

““కొమ్మెజుంగులు జిమ్ముతూ”' మొదటిసారి చదివినప్పుడు కలిగిన “థిల్లు'నే 

ఆనందాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ కలిగిస్తూ విశ్వజనీనతను సంతరించుకొన్న లోకోత్తర 

మైన మహానాటకమిది. ఎవరు ఏ దృష్టితో చదువుకొంటే ఆ దృష్టికల్లా సరిపడే 

ఆలోచనామృతాన్ని [పసాడించే విచ్శితవిశేషభరితమైన నాటకమిది. మానన 

శరీరంలో 72 వేల నాడులున్న బ్లే ఇందులో కూడ ఉన్నాయి. ఒక్కమాటలో 

చెప్పాలంటే ఆధునికాం[ధ సాహిత్యంలో మణి స్తంభంలాంటి మహానాటకమిది. 

ఇది నాటకమా ! కావ్యమా ! అన్న కుతూహలభరితమైన విచికిత్స కలుగుతూ 

ఉంటుంది. నాటకంగా చదవటానికి [ప్రారంభిస్తే కావ్య రామణీయకత రంగులు 

చిమ్ముతుంది. కావ్యంగా చదవటానికి పూనుకొంటే హృదయరంగంమీద ఆ 

ప్మాతలు కదలాడుతున్న అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది. సంస్కృతంలో 

మృచ్చకటికంలాంటి మహానాటకం మళ్ళీ రాలేదు! తెలుగులో కన్యాశుల్కం 

వంటి మహానాటకం మళ్ళీ వస్తుందో లేదో చెప్పలేము. 

గురజాడవారు (జననం 21-9-1862, మరణం 80-11-1916) ఈ 

నాటకాన్ని తొలుత ఎప్పుడు (వాళారన్న దొక చర్చ. పలువురు విమర్శకులు 

వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాల్ని పరిశీలించిన పిమ్మట క్రీ.శ. 1885 సం॥ నాటికే 

(ాశారని నిర్ధారించటం లెస్స. వీరు మొత్తం మూడు కన్యాపల్కం నాటకాలు 

(వాసినట్లు తెలుస్తున్నది. మరీ మొట్టమొదట !వాసిన కన్యావల్కాన్ని గూర్చి 

మనశకెవ్వరికీ తెలియదు. అది అలభ్యం. కాని |వాసినట్టు ఆ ప్పవాక్యం [పమా 

ణంగా కనబడుతున్నది కీ శే. వేలూరి శివరామశాన్ర్రిగారు 8-1-1949 నాడు 

భారతి ప తిక రజతోత్సవ సందర్భంగా జరిగిన సభలో ఇలా అన్నట్టు తెలు 

స్తున్నది: 

“వాడుక భాషలో అందవేసిన శ్రీ గురశాడ అప్పారావు గారి కన్యా 

శుల్కంలోని సీసపద్య మొదటి “అముదిత గంశ చింతామణి పత్రిక "లో 



104 దశరూపక సందర్శనం 

చూచి నే నాళ్చర్యపోయి. 1918 లోనో, 1914 లోనో పెసిడెన్సీ కాలేజీలో 
జరిగిన ఒక సభలో దానినిగూర్చి అప్పారావుగారిని అడిగాను. మొదట (ప్రబంధ 

భాషలోనే కన్యాశుల్కం [వాసి అది రుచించకపో వటంచేత గామ్యంలో తిరగ 

(పాశానని వారప్పుడు చెప్పారు...'” అని, 

ఈ (పాబంధిక కన్యాళుల్క_ నాటకాన్ని గూర్చి యెప్పటికై నా యెవరైనా 

పరిశోధించి వెలికి తేవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఇదే 1885 నాటికి 

(వాయబడిన నాటకమని చెప్పాలి. 

దరిమిలా 1890 లో గాని, అంతకు కొంచెం ముందుగా గాని [గామ్యంలో 

తిరగ వాసినట్టు చెప్పబడుతున్న రెండవ కన్యాశుల్కం అవతరించిందని అంచనా 

వేసుకోవాలి. ఇడి శొలిసారి 1892 ఆగస్టులో విజయనగరంలో “జగన్నాథ 
విలాసినీ సభ” అనే నాటక సమాజం వారిచేత |పదర్శింపబడిండి. ఈ సమాజం 

పలువురు భావించినట్లు తెలుగు సమాజం కాదు. 1874 లో స్థాపింపబడిన 

సంస్కృత నాటక సమాజమిది. దీని ఆధ్వర్యంలో ఆదిలో సంస్కృత నాటకాలే 

(పదర్శింపబడుతూ ఉండేవి, కాల[కమంలో తెలుగు నాటకాల [ప్రదర్శనం కూడ 

(ప్రారంభమైనది. ఆ వరుసలో (పదర్శింపబడిన నాటకమే కన్యాశుల్కం, 

అయితే, సంస్కృత నాటక సమాజం ఆధ్యర్యంలో తెలుగు నాటకాన్ని (పద 

ర్మించటమనే దోష పరిహారార్థం కాబోలు, ఈ నాటకానికి విజయనగర సంస్థాన 

విద్వాంసులైన (శ్రీ ముడుంబై వరాహనరసింహస్వామిగారు సంస్కృతంలో నాందీ 

(పస్తావనలు వ్రాయగా, వాటిని ఆనాటి (పదర్శనలో (శ్రీ మేడేపల్లి వేంకట 

రమణాచార్యులు గారు పఠించారన్నది (పత్యేకంగా గమనించాల్సిన విషయం, 

ఈ రెండవ కన్యాశుల్కం నాటకం 1897 లో [ప్రథమంగా ముదింపబడింది. 

ఇంతటితో ఈ నాటక రచన ఆగిపోలేదు. కాల[కమంలో పలుమార్డు 

(పదర్శింపబడుతూ, ఎంద రెందరో సహృదయులై న సామాజిపల యొక్క 

సూచనలను, సలహాలను స్వీకరిస్తూ, ఎన్నో మార్పులకు, చేర్పులకు, కూర్చులకు 

గురియై, చక్కగా చియ్యబట్టి, బాగా రాపిడిబడి, (క్రమపాకంలో నునుపుదేరి, 

సర్వాంగ సుందరమైన మరో రూపాన్ని ధరించింది. ఇక దీనికి తిరుగులేదు 
అన్న నిర్ణయ మైపోయిన తరువాత 1909 లో ము[డింపబడింది. ఇది మూడవ 

కన్యాపల్క_ నాటకమన్న మాట. ఇవాళ (ప్రచారంలో ఉన్న, (పథ్యాతమైన 
కన్యాపల్క నాటకమిదే. మరీ మొట్టమొదటి (పాబంధిక కన్యాశుల్కం అలబ్ధం, 
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అసలదొకటి ఉండెనని ఎవరికీ తెలియదు. రెండవ కన్యాశుల్కం ఉన్నదని 
కొంతమందికి తెలుసు; కాని చదివిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ. మూడవ కన్యా 

శుల్కాన్నిగూర్చి తెలియని వాళ్ళుగాని, చదివి తనియనివాళ్ళుగాని ఉండటా 

నికి వీల్లేదు. ఒకవేళ యెవరైనా ఉంటే వారికి “నమోవాకంపశాస్మ హే” 
అనవలసిందేగాని చేయగలిగిందిలేదు. ఈ విధంగా యీ నాటకం ఒక అద్వితీయ 

మైన, మహో త్తమ కళాఖండంగా రూపొందటానికి దాదాపు 25 సం॥ పట్టిందన్న 

మాట! ఒకానొక నాటక రచన పూర్తిగావటాసెకి ఇంతకాలం పట్టిన దృష్టాంతం 

(పపంచ నాటక సాహిత్యంలో మరొకటుందేమో ఆ కుతూహలంగ లవారు పరిశీ 

లింపవచ్చు. ఒకవిధంగా ఇది నాటక కర్తయొక్క (పతిభకు లోపమని భావించే 

(పబుద్దులుందురుగాక . కాని (పపంసాహిత్యంలోనే యిటువంటి నాటకం మరొకటి 

లేదన్న స్థాయికి యిది పోయిందన్న అదృష్టమే మనకు చాలు, 

నామసౌార్థక్యం 

కన్యాశుల్కం అన్నపేరు చాలా ఆందంగాను, ఆర్థవంతంగాను పెట్టారు 

అప్పారావుగారు. కన్యలకు ఖరీదుకట్టి అమ్మటం అని యర్థం, “అష్టవర్షాభవే 

త్కన్యా” అన్నది |శుతివాక్యం. ఎనిమిదేళ్ళ వయస్సు నుంచి ఆపైబడిన 

యీడొచ్చిన అవివాహిత బాలిక అని దీని యర్థం. ఈ “అష్ట అనేది పవితతను 

సూచించే |పామాణిక మైన సంఖ్యావాచకం. ఆపైబడిన వయస్సుగల కన్య 

వివాహయోగ్య అని స్థూలంగా భావింపబడింది. ఆయా వయస్సులు గల కన్యక 

లకు అనురూప వయో యోగ్యతలుగల వరునికిచ్చే సందర్భమది. ఈ శాస్త్ర 

వాక్యానికి మన [ప్రబుద్ధులు ఎనిమిదేళ్ళు ఆలోపు వయస్సుగల శిళవులను యాఖభై 

పై బడిన వృద్ధులకిచ్చే ఆచారంగా డిగజార్చిపట్టించిన దుర్గతిని వ్యంగ్యవై భవంతో 

వ్యక్తం చేసేటట్లు ఈ పేరు పెట్టారు గురుజాడ. ఈ పేరుకు ఆకర్షితులై న 

కందుకూరి వీరేశలింగంగారు 189' లో తాముకూడ కన్యాశుల్కం అనే చిన్న 

[ప్రహసనం (వాశారు. వారి మీదున్న గౌరవంతో అప్పారావుగారు కన్యాశుల్కం, 

ద్వితీయాంకం [ఎవ స్థలంలో వెంక టేశానికి గిరీశం చేత “వీరేశంలింగంగారు 

కన్యాశుల్కం విషయంపై రాసిన ఉపన్యాసం పెకితీయ్. మావగారికి లెక్చరివ్వ 

డాని క్కత్తీ కఠారీ నూరాలి” అని చెప్పిస్తారు, 
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నాల్గు ముఖ్యాంశాలు=నాల్లు కథలు 

గురుజాడవారు ఈ నాటక లో |పలిపాదించిన [పధానాంశాలు నాలుగు, 

ఈ నాలుగంకాలకు నాల్గు కథలు ఇందులో |ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. 

ఒకటి : ధనాళతో పసితనంలో ఉన్న ఆడ పిల్లల్ని వయసు చెల్టినవారి కమ్మి 

పెళ్ళి చేయటంవల్ల బాల వితంతువులై న వారికి పునర్వివాహాన్ని (పోత్స 

హించటం. ఇది బుచ్చమ్మకథ, నాయకుడు గిరీశం. 

రెండు : అసలు ఈ శుల్క వివాహాల దారుణ దురాచారాన్ని (పతిఘటించటం. 

ఇది సుబ్బికథ, నాయకుడు లుబ్ధావధాన్లు. 

మూడు: ఇటు ఈ దురాచారానికి బలియె బాలవితంతువులై , ఆటు పునర్వివాహానికి 

నోచుకోక, శరీర చాపల్యానికి తట్టుకోలేక పతితలైన బాల విధవల 

పొట్టు, సంఘహానిని నిరూపించుట. ఇది మీనాక్షి కథ- నాయకాభాస 

నాయకుడు రామప్ప పంతులు. 

నాలుగు; వేశ్యావృత్తి నిర్మూలన, మధురవాణి కథ, నాయకాభాస నాయకుడు 

సౌజన్యారావు పంతులు, 

గిరీశం బుచ్చమ్మల కథ 
ఆగ్నిహో త్రావధాన్ల పెద్ద కూతురు బుచ్చమ్మ. పసితనంలోనే వితంతువె 

పుట్టింట్లో ఉంటున్నది. సం్మపదాయానికి, కుటుంబ మర్యాదకి కట్టువడి పవి 
(తంగా జీవిస్తున్న గంగిగోవు, అందాల భరిణ బుచ్చమ్మ. ఈమె తమ్ముడు 

వెంక టేశానికి కిస్మిస్ సెలనుల్లో చదువు చెప్పటానికి విజయనగరం నుంచి 
విచ్చేసి వీళ్ళింట్లో తిష్ట వేసిన యువకుడైన వ్యక్తి గిరీశం. బుచ్చమ్మను మొదటి 
సారి చూసినప్పుడు ఆమె విడో బ్యూటీకి మోహితుడై పెళ్ళి చేసుకోవాలను 
కుంటాడు గిరీశం. ఆమెను కలిసి విధవా వివాహాల్ని గూర్చి ఆమెకున్న సందే 
హాలు తీర్చాడు. ఆమెవంటి అందమైన విధవ లెవరైనా ముందుకొస్తే తాను 
'పెళ్ళాడుతానని చెబుతాడు. బుచ్చమ్మ గనక తనతో లేచిపోయివచ్చి తన్ను 

పెళ్ళాడిలే లబ్ధావధాస్థితో ఆమె చెల్లెలు సుబ్బిపెళ్ళి ఆగిపోతుందని నచ్చచెప్పి 

ఆందుకామెను ఒప్పిస్తాడు. ఆమె చెల్టెబు సుబ్బి పెళ్ళికై తరలి వెళ్ళేటప్పుడు 
దారిలో బండి తప్పించి ఆమెతోసహా రామవరం పారిపోతాడు. రామవరంలో 
ళన గురువుగారును, వితంతు శరణాలయాధికారియునగు రామయ్య పంతులు 
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గారి వద్దనుండి విశాఖపట్నం వచ్చి లబ్భావధాన్ద అ స్తిని వారసుడుగా పొంద 

టానికి ప్రయత్నిస్తాడు. సౌజన్యారావు పంతులింట్లో దొంగయని తెలిసిపోతాడు. 

సౌజన్యారావు బుచ్చమ్మను రక్షించటం జరుగుతుంది. 

సుబ్బిలుబ్దావధాన్ల కథ 

అగ్నిహో[తావధాని చిన్న కూతురు సుబ్బి. ఈమెను లుద్ధావన్హ కమ్మి 

పెళ్ళి చేయటానికి నిశ్చయిస్తాడు. అతని భార్య వెంకమ్మ తన అన్న కరటక 

శాన్రి సహాయంతో ఈ పెళ్ళిని పతిఘటించటానికి పూనుకుంటుంది. కరటక 

శాన్ర్రీ గుంటూరు శాస్తుల్లుగా పేరూ, వేషమూ వేసుకుని తనశిష్యడు మ హే శానికి 

ఆడపి ల్ల వేషం వేసి ఈమెను (మాయ సుబ్బి) లుబ్ధుడికి అంటగట్టి రసాభాసం 

నడిపించటానికి బయలుదేరుతాడు. మధురవాణిని గలిసి ఆమె వేసిన పథకం 

(ప్రకారం రామప్పపంతుల్ని గలిసి యీ పిల్ల తన కూతురని చెప్పి తక్కువ 

బేరాని కమ్మటానెకి ఒప్పుకుంటాడు. రామప్ప పంతులు తనకు మధ్యవర్తిగా 

కొంత డబ్బు ముడుతుందనే స్వార్థంతో మొదట తానే కుదిర్చిన సుబ్బి సంబం 

ధాన్ని చెడగొట్టి ఈ మాయ సుబ్బిని లుబ్ధుడికి అంటగ ట్టటానికి కూహకం 

చేస్తాడు. ఆగ్నిహో|తావధాస్తి సంతకంతో లుబ్ధావధాస్లి కొక ఫోర్జరీ ఉత్తరం 

(వాస్తాడు. వెంకమ్మ బుచ్చమ్మల కోరిక పై గిరీశం కూడా లుబ్ధుడికి ఒక జాబు 

(వాస్తాడు. గిరీశానికి లుబ్ధుడు పెత్తల్లి కొడుకు ఈ రెండు ఉత్తరాలు చదువు 

కొని కించపడి సుబ్బి సంబంధాన్ని వదలుకుంటాడు లుబ్బుడు. 

ఈ తరుణంలో తక్కువ బేరానికి మళ్ళీ మాయ సుద్బిని మాట్లాడి అంట 

గడతాడు రామప్ప. పెళ్ళి సమయులో కాసేపు పిల్ల మెళ్ళో వేయటానికి మధుర 

వాణి కంటెను అరువు తీసుకుంటాడు రామప్ప కరటకశాన్రి చేసి" ఒక కు[టలో 

రామప్ప లేని సమయంలో ఈ పెళ్ళి జరుగుతుంది. రానుప్పపంతులు ఈ మోసా 

నికి మండిపడి గుంటూరు కాస్తుల్లు వెధవముఎడని లుబ్ధుడికి ఆంటగట్టాడని పుకారు 

లేపుతాడు. దాని మొడటి మొగుడు పిశాచమై తన్ను వేధిస్తున్నట్టు గోల పెడ 

తాడు. చివరికి లుబ్దుణ్జి, ఆమె కూతురు మీనాక్షిని తప్పించుకొని మాయసుబ్బి 

వేషంలో ఉన్న శిష్యుడు పారిపోయి వస్తాడు మధురవాణిని గలిసి ఆమె కంటె 

ఆమె కిస్తాడు. మధుకవాణి తన కంటె తనకివ్వమని రామప్పను బలవంతం 

చేస్తుంది. రామప్ప పంతులు లుసుణ్జి అడుగుతాడు. లుబ్బుడు తనకు తెలియ 

దంటాడు. రామప్పను తిడతాడు రామప్ప కోపంలో లుబ్ధుడు పెళ్ళికూతుర్ని 
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చంపేళాడని అతనిపై కూనీ కేసు మోపుతాడు. ఈలోగా పెళ్ళికి తర్హి వచ్చిన 

అగ్నిహో తుడు ఈ జరిగిన దానికి తంతాడు. ఇద్దరూ ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళు క్రిమి 

నల్ కేసు మోపుతారు. ఈ క్రిమినల్ కేసులో లుబ్బుడి తరపున వకీలుగా 

సౌజన్యారావు పని చేస్తాడు. మధురవాణి సౌజన్యారావుని కలిసి కరటకళశా స్తుల్లే 

గుంటూరు శాస్తుల్రని చెప్పి కేసు తేలగొడుతుంది. 

మీనాక్షీ రామప్ప పంతుల కథ 
మీనాక్షి లుబ్ధావధాన్ల విధవ కూతురు. శరీర చాపల్యానికి తట్టుకోలేక 

చిరుతిరుగుళ్ళకు అలవాటు పడుతుంది. లుద్ధావధాన్లు రామప్ప పంతులుతో కంటె 

సంగతి తనకు తెలియదన్నప్పుడు, రామప్ప మీనాక్షి ద్వారా ఆచూకీ తీయటా 

నికి ఆమెను కలుస్తాడు. ఆమెను పెళ్ళి చేసుకుంటానని మభ్యపెట్టి కంటె విష 

యము అడుగుతాడు. పారిపోయిన పెళ్ళికూతురు పెట్టైలో పెట్టిందేమో తాళంచెవి 

లేదంటుంది మీనాక్షి. ములుకుతో తీస్తానని లేస్తాడు రామప్ప. ముందుగా పెళ్ళి 

చేసుకుంటానని [పమాణం చెయ్యమని దీపమార్చేస్తుంది. చీకట్లో ఆమెను కౌగ 

లించుకొని యెత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. ఇంతలో లుద్ధావధాన్లు వచ్చి 
చీకట్లో కణ్ణతో రామప్ప కాళ్ళమీద కొడతాడు. మీనాక్షి కింద పడుతుంది. 

అతడు కుంటుకుంటూ పా3పోతాను. లుబ్ధుడు కూతుర్ని కూడా తరిమేసి తలుపు 

లేసుకుంటాడు. 

మీనాక్షి రామప్ప వెంటబడుతుంది. అతడు వెనక్కి వెళ్ళిపొమ్మంటాడు. 

తాను తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేదిలేదని, పెళ్ళి చేసుకోవాల్సిందేనని పట్టుబడుతుంది. 

అతడు మధురవాణి ఇంటి కెళ్ళి తలుపు తడతాడు. ఆమె తలుపు తీసి కంటె 

తెమ్మంటుంది మీనాక్షి రామప్పమీద ఫిర్యాదు చేస్తుంది. నీవు హెడ్డుకాని స్రేబు 

లుతో పోతున్నావట. నిన్ను వదిలేసి నన్ను చేసుకుంటానని చెప్పి నన్ను మోసం 
చేస్తున్నాడని చెబుతుంది. మధురవాణి రామప్ప మీనాక్షిని చేసుకోవాల్సిందేనని 

పట్టుపడుతుంది. ఇద్దరికీ మంగళహారతి పడతానని లోపలకు పోతుంది. ఈ 

లోపల రామప్ప పరుగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు. తరువాత మీనాక్షి మఠంలో 

చేరుతుంది. 

మధురవాణి సౌజన్యారావుల కథ 

మధురవాణి వారవనితగా పుట్టినా చిన్నప్పుడు ఆమెతల్లి చేసిన ఉపదేశం 
వలి నీతి, నిజాయితీగల వ్యక్తిగా జీవితమును కొనసాగించినది. _ చెడనివారిని 
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చెడగొట్టవద్దు ఆని ఆమె తల్లి చెప్పిందట. ఈ మాటను సౌజన్యారావుకు చెప్పి 

ఆయన పవిత్రతను కాపాడినది. తొలుత గిరీశం, రామప్ప పంతులు మొదలగు 

వారికి ఉంపుడుగ త్తెగా నుండి తరువాత వృత్తిని మానేసి సౌజన్యారావుని సంద 

ర్భించి ఆయన ,(పసాదించిన భగవద్గీతను శిరసావహించినది. ఈ నాటకంలో 

దాదాపు అన్ని ముఖ్య పా[తలతోను సంబంధముగల పాత మధురవాణి. ఒక 

వైపు కరటకళాన్రికి, లుద్ధావధాన్లకు, బుచ్చమ్మకు _పత్యక్షముగనో, పరోక్షము 

గనో సహాయపడినది. సౌజన్యారావు ఆశీస్సులచే పవితురాలైనది. 

శాకుంతలం ఛాయలు 

మహాకవి డైరీలోని నోటును (పమాణంగా పెట్టుకుని గాని, అట్టి 

(ప్రమాణం లేకపోయినా వస్తుస్థితినిబట్టి గాని కన్యాశుల్కంలో కన్పించు 

శాకుంతలం ము దల్ని గుంర్తింతుము గాక, 

1. కన్యాశుల్కం. ద్వితీయాంకం, గ్రెట్ స్థలము: బుచ్చమ్మను తొలి 

సారి చూసినప్పుడు గిరీశం తనలో “హౌ బ్యూటిఫుల్! క్ర్వైటనెక్స్సెక్టెడ్ !” 

అనుకొని వెంకటేశంతో “వాట్ యీమె నీ సిస్టరా?' అని (ప్రశ్నిస్తాడు. 

శాకుంతలం, (పథమాంకం : ఆశ్రమ వృక్షాలకు నీళ్ళుపో స్తున్న కన్య 

లను చూసి దుష్యంతుడు- “అహా! మధురమాసాం దర్శనం” అనుకొని మతి 

కాసేపటికి “కథమియం సాకణ్యదుహితా” అని ఆ ముగ్గురు కన్యల్లో శకుంత 

లెవరో పోల్చుకోగలుగుతాడు. ఈ యిద్దరు తొలుత వెలిబుచ్చిన ఆశ్చర్యార్థక 

వాక్యాలుకాని, మలుత పలికిన అవధార ణార్థద్యోతక (ప్రళ్నార్థక వాక్యాలుగాని 

ఒకే తీరుగా ఉండటం గమనించాలి. గిరీశం పలికిన వాటిల్లో “కై టనె క్సెక్టెడ్'' 

అని ఉన్నది. ఈ ఆర్థంగల మాట దుష్యంతుడు చెప్పలేదు. కారణమిది , 

దుష్యంతుడు ఆ|శ మం (ప్రవేశించటానికి పూర్వం వైథానసుడు ద్వారా కణ్వ: 

మహర్షి ఆశ్రమంలో లేడని, ఆతిథి సత్కారానికి కూతురు శకుంతలను నియమించి 

సోమతీర్థం వెళ్ళాడని తెలుసుకున్నాడు. అయినా “ఆమెనే దర్శిస్తాను. నేను వచ్చి 

వెళ్ళిన విషయం తరువాత ఆమె కణ్బునికి చెబుతుందిలే” అని పలికి ఆశ 

మంలో (ప్రవేశించి బుషి కన్యలను చూస్తాడు. కాబిట్టి “కైెటనెక్స్సకైడ్” 

అని అతడు అనుకో వాల్సిన అవసరం లేదు. గిరీశం విషయం అలా కాదు: 

వెంకటేశానికి బుచ్చమ్మ అనే విధవ అక్క ఉన్నదని అతనికి తెలియదు 
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అందుకే, “ఈ కథ యెప్పుడూ చెప్పావు కాదు. మీ యింట్లోనే ఓ అన్ఫార్బ్యునేట్ 
బ్యూటిఫుల్ యంగ్ విడో ఉందటోయ్'' ఆంటాడు. కాబట్టి అతడు ““క్ర్వైట 
నెక్స్స్క్లెడ్'” అనుకోవటం సహజం. మహాకవి డైరీలలో ఈ మొత్తం ఘట్టానికి 

సంబంధించిన పరామర్శ ఉన్నది గాని సూటిగా ఈ ముద్రకు తగిలే నోట్సు 
లేవు. (పుట. 81). ఇలాంటి సన్నివేశాల్డో మానవ మనః పవృత్తి యెల్డప్పుడూ 

ఒకే తీరుగా ఆశ్చర్యచకిత మదటం సహజమనీ, కాబట్టి చాసికిది (పతిబింబమని 

అనటం సబబు కాదనీ యెంత సమర్థింప బూనుకొన్నా మజికొన్ని సందర్భాల్లో 
గోచరించు ఇట్టి [పణాళికనుబట్టి యిది శాకుంతలం ము దేనని చెప్పటానికి 

సందేహం లేదు. 

2. కన్యాశుల్కం, తృతీయాంకం, లి.వ స్థలము: గిరీశం “కాముని 

విరి శరముల దారికి నేనేమని సహింతునే చెలి! యేమని సహింతునే” అన్న 
జావళీ పాడుకుంటూ (పవేశించి డెబ్రై పంక్తుల సుడీర్భమై న స్వగతం చెబుతాడు. 
(ప్రార భవాక్యాలివి:- “వీడి తస్సాగొయ్యా వీడి బాణాలు పువ్వులటోయి? ఆమాట 

యవడునమ్ముతాడు వెట్టికుథైయెవడై నా నమ్మాలిగాని ? అనుభవవేద్యమైన దీని 

నిజం ఏమిటంటే మంచి పదునుబట్టిన లోహం మొనకి డయమండ్ పోయంట్ వేసి 

పోయిజన్లో ముంచి కంటికి కనబడకుండా " మం తించి విసురుతాడు. అందు 

చేతనే పైకి గాయం కనబడదుగాని పోలీసువాళ్ళ దెబ్బల్లాగా లోపల తహతహ 

పుట్టిస్తాయి. యూ విడోబ్యూటీ చూస్తే యేమీ తోచకుండా ఉన్నది,.....” 

శాకుంతలం, తృతీయాంకం : దుష్యంతుడు (ప్రవేశించి, మదన బాధను 

నిరూపిస్తూ స్వగతంలో ఆయి శ్లోకాలు, ఆటు వచనాలు చెబుతాడు. పైన గిరిశం 

చెప్పిన వాక్యాలకు సంగా మూలమనిపించే యీ [కింది శ్లోకం ముఖ్యమైంది: 

శ్ఞో॥ తన కుసుమళరత్వం శీతరశ్మిత్వమిందోః 
ద్వయమిదమయథార్థం దృశ్యతే మడ్విథేష 
విసృజతి హిమగర్భె రగ్నిమిందుర్మయూ ఖెః 

త్వమపి కుసుమ బాణాన్ వ(జసారీ కరోషి. (క్రోకం 8) 
ఓ కుసుమాయుధా ! నీవు కుసుమ శరుడవనీ, చం్మకుడు శీతకిరణుడనీ చెప్పే 

మాటలు రెండూ నాబోంట్ట విషయంలో అబద్ధమోయీ! చందుడు హిమగర్శితా 

లైన కిరణాలతో నిప్పులు రాలుస్తూ ఉంటే, నీవు కుసుమ బాణాలను సానబట్టిన 

వ్యజపు ములుకులుగా విసురుతున్నావోయీ ! 
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గిరీశం తన స్వగతం తరువాత బుచ్చమ్మ కోసం పరికించి తలుపు 

కన్నంలోంచి తొంగిచూచి ““నడవలో కూర్చుని విస్తళ్ళు కుడుతున్నది” అను 

కొని తలుపుతట్టి విలుస్తాడు. దుష్యంతుడు కూడా శకుంతల కోసం వెతుకుతూ 

పోయి “అదుగో, సఖులతోకూడి పూ సజ్జ నమర్చిన శిలా పట్టకం పె కూర్చు 

న్నది. వెళ్ళి వాళ్ళ మాటలు వింటాను” అని వెళుతాడు. 

పై రెండు ఘట్టాలూ ఎత్తుగడలో, నిడివిలో, నిర్వహణలో, ముగింపులో 

ఒకే విధంగా ఉన్నవి. మహాకవి డైరీలలో ఈ శావంతల ఘట్టాన్ని గూర్చిన 

నోట్సు వివరంగా ఉన్నవి. పుటలు. 102, 108, 104. ఈ ఘట్టంలోని 

దుష్యంతుని శోకాలు ఒకటి రెండింటికి గురజాడవారు రాగాలు కూడా గుర్తు 

పెట్టారు. “తవ కుసుమశరత్వం'' ఆన్న యిందలి ముఖ్య శోకానికి 169 పుటలో 

“గహన” అన్న రాగాన్ని గర్తు పెట్టారు. కన్యావల్కంలోగాని, శాకుంతలంలో 

గాని యీ ఏరహ ఘట్టం సరిగ్గా తృతీయాంకంలోనే జరగటం (పత్యేకంగా 

గమనిం పదగినది. 

8. కన్యాపల్కంం, తృతీయాంక ౦,౪ వ స్థలము: "పెరటిలో చెట్టకొమ్మలు 

ఆవరించి ఉన్న నూతిలో బుచ్చమ్మ నీరు తోడుతూ ఉంటుంది. కొంత సేపటికి 

తమ్ముడు వెంకటేశంతో గిరీశాన్ని గూర్చి మాట్లాకుతో జామిచెట్టు [కింద నిల 

బడుతుంది. గిరీశం [ప్రవేశించి **వదినా! ఈ చెట్టు కింద నిలబడితే మీరు వన 

లక్ష్మిలా ఉన్నారు'” అని బుచ్చమ్మ వేపు తేరిచూచును. 

శాకుంతలం, [పథమాంకము: శకుంతల చెట్టకు నీరుపోస్తూ కాసేపు 

కేసరవృక్షం దగ్గజ నిలబడగా _పియంవద, “నీ విక్కడ నిలుచుంటే యీ 

కేసరవృక్షకం లతా సనాథవలె కనబడుతున్నది" ఆంటుంది. ఆయితే గిరీశం 

మాటల్లో ““వనలక్ష్మి”' అనే పదం ఉన్నది. ఇది తరువాత శకుంతలకూ, సఖు 

లకూ జరిగే సంభాషణలో పలుమార్లు వచ్చే “వనజ్యోత్స్న'' “వనమాలిక” అనే 

మాటలకు (పతీకంగా వాడిన పదమే. ఈ సందర్భంలో శకుంతల ఇలా అంటుంది. 

“హలా !, రమణీయే ఖలుకాలే ఏత స్యలకాపాద మిథునస్య వ్యతికరః సంవృత్తః, 

యన్నవకుసుమయౌవనా  వనజ్యోత్స్నా _స్నిద్ధపల్లవతయా ఉపభోగక్షమః 

సహకారః.'” ఇందలి ''ఉపభోగక్షమః” అన్న [(పయోగం ఆప్పారావు గారికి 
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కన్యాశుల్కంలో కవి కల్పించిన పై దృశళ్యమూ, గిరీశం చెప్పిన ఒకే ఒక 

వాక్యమూ ఈ శాకుంతలం ఘట్టాన్ని మొత్తం సులువుగా పుణికి పుచ్చుకొన్నద 

నటం స్పష్టం. మహాకవి డైరీలలో నోట్సు ఇలా ఉన్నాయి: ““వనజ్యోత్స్న, 

వనమాలిక, ఈ గంగము మహా సౌందర మైన కవితా రూపకల్పనతో అలరారు 

చున్నది “ఉపభోగక్షమి అనే పద [ప్రయోగము ఆర్థవంతమైనది. సాభి 

(ప్రాయము. క్షతపర్శిగహక్షమా, యదార్యమస్యామభిలాషిమేమనః''.(పుటలు 

61, 82). 

4. కన్యాశుల్కం, తృతీయాంక ము, ౪-వ స్థలము : ఇదే ఘట్టంలో 

బుచ్చమ్మ బిందెనెత్తుకొనే భంగిమ పెట్టారు గురజాడ. చెట్టుపెనుంచి వెంకటేశం 

పడేసిన పండునందుకుని గిరీశం “ఆహా! యేమి చాయ! వదినా, నీ వంటి 

చాయన ఉంది ఈ పండు. ఇందండి” అనగా బుచ్చమ్మ, “బిందెలో పడె 

య్యండి, తమ్ముడూ దిగొచ్చి బిందెయెత్తు'” అంటుంది. గిరీశం, ““వాడక్క-ర్లేదు 

నే నెత్తుతాన్లెండి” అని యెత్తి, ఆమె వెళుతూవుంటే “ఆహా! యేమి వయ్యా 

రము ఆని ఆమెను తనివితీరా చూస్తూ ఉంటాడు. ఇది సేచన ఘటం చేతిలో 

ఉన్న శకుంతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసిన కల్పనే. శకుంతలా సౌందర్యాన్ని 

బుచ్చమ్మలో చూపించాలని కుతూహల పడ్డారు గురజాడవారు. రెండుచోట్లా 

ఉన్న సందర్భాలనుబట్టి ఇరువురి బట్టలూ తడిసినవే మరి. ఇలా ఊహిస్తే ఈ 
ము[దలో మహా సౌందర్యాన్ని తెచ్చి పెట్టారు అప్పారావుగారు. 

దీనికి సమర్థకంగా మహాకవి డైరీలలో ఇలా ఉన్నది: “శకుంతల = 

అసంబద్ధ (పలాపిన్ ఎంత సొగసుగా ఉన్నదీ ! వృక్షములకు కలశ ములతో 

నీరు పోయుట వలన శకుంతల అలసిపోయింది. అలసిన శకుంతలావర్ణనం 

మనోహరం” (పుట. 84). 

ర్. తృతీయాంకంలో యిదే ఘట్టంలో మటీకొంత పోయిన తరువాత 

అగ్నిహో[ఠావధాన్లు |ప్రవేశించి యాతాంతో నీళ్ళు తోడుతున్న గిరీశంతో “గిరీ 
శంగారూ నీరుతోడుతున్నారాండీ, అఆసిరిగాడు తోడుతాడే. యింగి లీషచదువు 

కొన్నవాళ్ళు మీకె=దుకా శ్రమ?” అంటాడు. ఇక గిరీశం వ్యాయామాన్ని గూర్చి 

ఉపన్యాసం మొదలుపెడతాడు : 

“పనివంటి వస్తువ లోకంలో లేదండి. ఊరికే కూచుంటే నాకు వూసు 

పోదు. మొక్కలకా మంచిది, నాకా కసరత్తూ... షేక్స్పియరు యేవన్నాడో 
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విన్నారా, “'డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్”” అన్నాడు. ...కాయశన్షేకపడి కష్టపడే మనిషే 

గొప్పవాడ న్నాడు. =. యేజన్సీ కనూన్ చేస్తూంటే పెద్దపులి వస్తుందనుకోండి క 

ఇత్యాది. 

శాకుంతలం ద్వితీయాంకం [పారంభంలో శకుంతల పై కలిగిన | సేమాతి 

శయంవల్ల దువ్యంతుడికి వేట మీద విముఖత్యం కలుగుతుంది. అప్పుడు సేనాపతి 
వచ్చి ఎలాగైనా రాజుగారిసి వేటకు పురికొల్పాలని సంకల్పించి వ్యాయామం 

యొక్క. (పాశస్త్యాన్ని ఉగ్గదిస్తాడు : 

లో మేదచ్చేచకృశోదరం లఘు భవత్యుత్థానయోగ్యంవ పుః 

సత్త్వానామపి లక్ష్యతే వికృతిమచ్చి త్తం భయ।క్రోధయోః 

ఉత్కర్షః స చ ధన్వినాం యదిషవః సిద్ధ్యంతి లక్నేచలే 

మిధ్యైవ వ్యసనంవదంతి మృగయా మీదృగ్వినోదః కుతః ? 

వేటవళ్హు కొవ్వుకరిగి పొట్టసన్నబడుతుంది. శరీరం తేలికబడి లేవటానికి 
యెక్క టానికి యోగ్యంగా ఉంటుంది. భయ్మకోధములకు గురియైన మృగముల 

మనస్సు వికారం చెందటం గమనింపవచ్చు. కదలుచున్న లక్ష్యములను భేదించిన 

ధానుష్కులకు గొప్ప ఉత్కంర్షం కలుగుతుంది. వేటనొక వ్యసనంగా చెబుతారు 

గాని ఆది మిధ్య. వేటవల్ర కలిగే వినోదం మరిదేనివల్స కలుగుతుంది! 

మహాకవి డైరీలలో ఈ వ్యాయామ (పసంగాన్ని చిత్తగించండి : “శరీర 

వ్యాయామమును కాళిదాసు కీ ర్తిస్తాడు. వేట దోషమే అయినా అది శరీరానికి 

వ్యాయామం కనుక దానిని సమర్థిస్తాడు.” (పుట. 90). 

6. కనాఃశుల;౦, చతురాంకం, ౧-వ సలంలో అగ్ని పో తావధాన్హ 
ల “౮ ® ఠి వ ౧ 

రెండో కూతురు సుబ్బితో కావాల్సిన తన పెళ్ళి తప్పిపోయిన తరువాత లుద్ధావ 

ధాన్లు hae ఇక తనకు పెళ్ళి వద్దంటాడు. కాని అయుక్యుంకులు 

తన స్వార్థం కో కోసం వేసిన పథకం ప్రకారం అతనికి గుంటూరు శాస్తుర్త కూతురు 

మాయ సుబ్బిని me ఉద్దేశంతో మరో సంబంధమైనా చూసుకొని 

ఒకింటివా డవు కమ్మని సలవాయిచ్చి ఏ లుద్ధావధాన్హలో ళల సెంటిమెంట్స్” 'ను రెచ్చ 

గొట్టి మెల్లగా ముగ్గులో కీడుస్తాకు: వాళ్ళిద్దరి సంభాషణ యిలా సాగుతుంది : 

స 
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'రామ- పెళ్ళి చేసుకొని కడుపు ఫలిస్తే మీ యిల్లు పదియిళ్ళాతుంది. _పెళ్ళి చేసు 
కోక గుటుక్కు మంచే యా కష్టపడి ఆర్జించిన డబ్బంతా యవడి పాలు 

గాను? 

'లుద్ధా- అదుగో యేమో యక్కువ ధనం వునట్టు శలవిస్తారు నాకేవుంది 1 

రామ- ఉన్నంత ఉంది. పరానికి యిన్ని నీళ్ళ చుక్కలు వొదిలే వాడుండాలా? 

అుద్ధా- అయితే యేం జేయమంటారు ? 

రామ- మీరు పునః పయత్నం చేసి పెళ్ళాడండి. 4.404% 

లుద్ధా- నిజవైన మావే. 

ఈ విధంగా మెత్తబడిన లుబ్ధావధాన్లు గుంటూరు ళాన్త్రి కూతురు మాయ 

సుబ్బిని చేసుకోటానికి నిగ్చయమై పోతుంది. దీనితో నాటక కథాగమనం (కొత్త 

మలుపు తిరుగుతుంది. 

శాకుంతలం వష్టాంకంలో దుష్యంతుడు శకుంతలను మాటిమాటికీ జ్ఞాపకం 

“జేసుకొని దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు. ఇంతలో ధన మితుడనే వ్యాపారి ఓడ పగిలి 

సము దంలో మరణిస్తాడు. అతనికి పిల్రల్దేక పోవటం వర్ద ఆతని ఆస్తంతా రాజు 

గారి బొక్కసంలోకి చేరుతుందని మంతి ద్వారా దుష్యంతునికి తెలుస్తుంది. 
దీంతో దుష్యంతుడు “పిల్లలు లేనివారి గతి యింతే గదా!నా కిప్పుడు భార్య లేదు. 

“పిల్లల్లేరు. నా తరువాత ఈ పురువంశ సంపదంతా యిలాగే పరులపాలై పోతుంది 

గాబోలు! నాకు తిలోదకా లిచ్చేవారెవరూ లేకపోతారు గదా?” ఆని మటింత 

వాపోతాడు. దుష్యంతుని యొక్క ఈ “సెంటిమెంట్స్” తన్మూలకమైన 

దుఃథాన్ని, (పచ్చన్నంగా ఉండి విన్న సానుమతి యీ విషయాన్ని శకుంతలకు 

చెప్పి తరువాత వాళ్ళిద్దరి సమాగమానికి దోహదం చేస్తుంది. శాకుంతలంలో 

ఇతివృత్త గమనానికి “మలుపుగా' నున్న ఈ సమావేశమే కన్యాపల్క కథా 

గమనానికి కూడా కీలకమౌతుంది. 

మహాకవి డైరీలలో ఈ ముద్రకు సంబంధించిన నోట్సు లేదు. అయినా 

యిది శాకుంతలం ము! దేనని చెప్పటానికి ఎట్టి సందేహమూ లేదు. 

7. డబ్బుకోసం ఆశపడి ఆడపిల్లల్ని పసితనంలోనే పెద్దవాళ్ళకిచ్చి 
పెళ్ళిచేయటమనే దురాచారాన్ని ఖండించటమనేది కన్యాకుల్క_ నాటకంలోని 
(పధానాంళాల్లో ఒకటి. వివాహానికి యీడూ జోడూ ఉండాలి. ఈ అనురూపత 
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యింకా అనేక విషయాల్లో ఉండవచ్చు. ఈ విషయం శాకుంతలం ద్వితీ 

యాంకంలో కంఠో క్రిగా (పకటింపబడింది. 

దుష్యంతుడు శకుంతలను ““అనా ఘాతంపుష్పమ్” ఇత్యాదిగా వర్జించి 

“ఆమెను అనుభవించే అదృష్టం ఎవరికి పెట్టాడో గదా భగవంతుడు” అసి 

విదూవకునితో అంటాడు. అప్పుడు విదూషకుడు '“తేనహిలఘు పర్మితాయతాో 

మేనాం భాన్. మాకస్యాపి తపస్వినః ఇజ్జుదీతై లచిక్క_ణ శీర్షస్యహస్తే 

పతిష్యతి” (అయితే నీ వామెను త్వరగా ఆదుకో. లేకపోతే ఇజ్జదీ తైలంతో 

చిక్కనైన శీర్ణముగల ఏ కాపసుని వొలనో యీమె పడుతుంది) అంటాడు. 

ఇంత అందము, యౌవనముగల ఈమె అనురూప వరునికే దక్కాలి గాసి 
శృంగారం తెలియని యే జడుడైన సన్యాసికో గాదు. ఆలాగైతే ఆమె జీవితం 

అడవిగాచిన వెన్నెలై పోతుంది అని విదూషకుని భావం. బుషి కన్యలకు 

వృద్ధర్గులు భర్తలుగా దొరకటం మన పురాణాల్లో ఉన్న విషయం గమనించా 

లిక్కడ. 

అప్పాఠావుగారీ శాకుంతల ఘట్టాన్ని సమ్యక్ పరిశీలనతో చదివుంటారని 

భావింపవచ్చు. విదూషకుని మాటల్లో బీజ పాయంగా ఉన్న విషయమే కన్యా 

శుల్క-ంలోని ఒక [ప్రధానాంశం గావటం కారణం. అయితే వారు డైరీలలో 

[వాసుకొన్న నోట్సు మనమనుకొన్నదానికి తాకేటట్టుగా లేవు. చూడండి: 

కాళిదాసుకు “అనా ఘాత పుష్పముల వంటి కన్యల సౌందర్యమును 

వర్ణించుట పీతి.” (పుట 811. “*ఇంగుదీతై ల చిక్కణశీర్షస్య'' తెలుగున 
“చిక్కి అనే శబ్దము ““చిక్కణ” అనే సంస్కృత శబ్దంనుండి పుట్టినదా? 
“చిక్కు” సంస్కృత శబ్ద భవమా? (పుట. 92) 

కన్యాశుల్కంలో ఎంతసేపూ హైదరాబాదు నవాబు, బరోడా మహారాజు, 

ఉర్ణాం బసవరాజు, సురేందనాధ్ బెనర్జీ ఇలా యెవరెవరి పేరో వస్తాయి గాని 

ఎక్కడా ఆనందగజపతి పేరుగాని, ఆయన సంబరధీకుల పేర్ణుగాని రావు. 

అప్పారావుగారీ నాటకాన్ని ఆనందగజపతి కే అంకితమిచ్చారు. అసలీ నాటకం 

రావటానికి కారణం ఆనందగ జపతి పుణ్యమే గదా? కాబట్టి ఆయన పేరు వస్తే 

యెంత! రాకపోతే యెంత! వి్మికమార్కునికి కాళిదాసు, కృష్ణదేవరాయలకు 

'పెద్దనలాగ ఆనందగజపతికి అప్పారావుగార లాంటివారు. రాజావారంటే వారి 

కపరిమితమైన అభిమానం, కృతజ్ఞత. దాన్ని వారెట్టా వ్యక్షంచేస్తారో చూడండి: 
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శాకుంతలం ద్వితీయాం కంలో ఇద్దతు ముని కుమారులు (ప్రవేశించి 

దుష్యంతుణ్ణి చూసి *“ఆహా! దీీప్తిమతో౬పి విశ్వసనీయతాస్య వపుషః. అధవా 

ఉపసన్నమేత దృషిభ్యోనాతి. భిన్నేరాజన”  (ఠ్రీవిగానున్నను ఈతని శరీర 

మెంతటి విశ్వాసమును కలిగించుచున్నది! అవును, రాజు బుషికంటె భిన్నుడు 

గాడుగదా!) అంటారు. 

మహాకవి డైరీలో ఇలా ఉన్నది: ““అహోదీప్తి మతోఒపి విశ్వసనీయ 

తాస్య వపుషః. అధవా ఉపసన్న మేషిదృషిభ్యోనాతిభిన్నేరాజని”. “ఇటువంటి 

గుణములు గల రాజులను కాళిదాసు శ్లాఘిస్తాడు. తనకు ఆ(శయమిచ్చిన కవి 

పోషకుడైన యేలిక నుద్దేశించి కాళిదాసు ఈ పొగడ్తలను బహుశా చేసిఉంటాడు” 

(పుట. 98). 

మాలతీ మాధవం ముద 
కన్యాశుల్క_ంలోని మాయ సుబ్బి పెళ్ళివంటి ఘట్టమొకటి మహాకవి భవ 

భూతి రచించిన మాలతీ మాధవంలో కనబడుతున్నది. దీన్ని “కృతక మాలతీ 
వివాహ ఘట్ట''మంటారు. మాలతీ మాథవం |ప్రకరణమనే రూపక భేవం. ఇందులో 
ఇతివృత్తం కల్పితమై యుంటుంది. భవభూతి కీ.శ. ర వ శతాబ్దానికి చెందిన 
వాడు. ఆనాటికీనాటకం కన్యాళుల్క_౦ వంటి సాంఘిక నాటకమని చెప్పవచ్చు. 

ఈనాటి మన దృవ్షికిది సాంఘిక నాటకంగా కనబడదేమోగాని ఆ లక్షణాలు 

పుష్కలంగా ఉన్న నాటకమే. క న్యల్ని అనురూప వయస్కు_లై న వరులకివ్వాలే 

గాని వయస్సు మళ్ళినవారికివ్వగూడదన్న మానవత్వ తత్త్వమే యీ ““కృతక 

మాలతీ.వివాహ' ఘట్టానికి [పాతిపదిక. 

భూరివసువు కూతురు మాలతి. దేవరాతుని కొడుకు మాధవుడు. వీళ్ళిద్దరు 

ఒకరి కొకరు తగిన వధూవరులు. పరస్పరం లోలోపల [ పేమించుకొంటున్నారు 

గూడ. వీరిద్దరికీ పెండ్రిచేసి వియ్యమందాలనే వారి తండుల ఆశయం. మాలతి 

తండి భూరివసువు పద్మావతీపురం రాజు దగ్గణ మంతిగా ఉన్నాడు. ఆ రాజుకి 

నందనుడు అనే వేజొక నర్మసచివుడున్నాడు. వాడు ముసలివాడు. అందువల్ల 
కురూపి. అతడు మాలతిని పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకున్నాడు. రాజు ద్వారా భూరి 

వసువును అడిగించాడు. భూరివసువు ఎటూ చెప్పటానికి మొహమాటపడి పలికిన 

మాటల్ని వాళ్ళిద్దరూ అతని అంగీకారంగా భావించి ఆ (ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. 



కన్యాశుల్కం 117 

కాని భూరివసువు తన బాల్య స్నేహితురాలూ , తనతోపాటు చిన్నప్పుడు కలిసిచదువు 

కున్నదీ అయిన “కామందకి” అనే యోగినితో తన బిడ్డని నందనునకివ్వటం తన 

కిష్టంలేదనీ, ఆ మాట చెప్పలేవండా ఉన్నాననీ, తన కూతురు నందనునకు దక్క 

కుండా మాధవుడి కే దక్కేటట్టు పథకం చేయమని ఆతి. రహస్యంగా చెబుతాడు. 

ఇది మూడోవాడికి తెలీదు. తాను మా[తం పెకి నిర్ణయగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. 
కామందకి తన ప్రయత్నాలు తాను చేస్తూ ఉంటుంది. కన్యాశుల్కంలో మాయ 

సుబ్బి పెళ్ళి ఘట్టం ఎంత కీలక మైందో ఈ కృతక మాలతీ వివాహ ఘట్టం ఈ నాట 

కంలో ఆంత కీలకమైంది. [పథమాంకంలోనే కామందకి ప్రయత్నాలు (ప్రారంభమై, 
క్రమంగా వష్టాంకంలో పరాకాష్ట కొచ్చి, స ప్పమాంకంలో నిలబడి, (కమంగా 

అవనతి చెందుతుందీ ఘట్టం. దాదాపు కన్యాశుల్కంలో గూడా ఇలాగే జరుగు 

తుంది. కన్యావల్సుంలో మధురవాణి తెజవెనుక భాగోతం అడించినట్టు ఇక్కడ 

కామందకి అడిస్తుంది. కథ నడుస్తున్న కొద్దీ మాయమాలతి పెళ్ళిని జ్మాగత్తగా 

నడిపి-చటానికి అనువుగా లవంగిక మొదలై న చెలిక త్రెలకు ఈ రహస్యం కొద్ది 
కొద్దిగా చెబుతూ హంగులు సమకూర్చుకుంటూ ఉంటుంది. పెకి మాత్రము 

మాలతిని నందనుడి కిస్తున్న ట్రే (పచారం. లోపల మా[తం (పయత్నాలు వేరు. 

మాలతికి మాతం తనను నందనుడి కిస్తున్నళ్రే చెప్పింది. కామందకి, లవంగిక, 
మాలతి. ఈ ముగ్గురి సంభాషణ ఇలా నడుస్తుంది: = 

లవంగిక-| పస్తావనాఖల్వేషా కపట నాటకస్య [ఆడబోవు కపట నాటక 
మునకిది (పస్తావన] 

కామందకి - (లవంగికకు మాలతిని చూపుచు) 

లో ఇదమిహమదనస్య జై|తిమస్త్ర 

సహజవిలాసని బంధనం శరీరం 

అనుబితవర నంవదానో శోద్యం 

విఫల గుణాతిశయంభ విష్యతీతి (అంకం 2.) 

(ఈ సహజ సౌందర్యరాశి అనునిత వరునకివ్వబడుచున్నది గదా! ఈమె 

జీవితము వ్యర్థమగుచున్నది గదా |) 

మాలతీ- “రాజారాధనంభలు తాతస్య గురుకం నపునర్మాలతీ.'' 

(మా నాన్నకు రాజుగారి సేవే ముఖ్యంగాని తన కూతురు మాలతి కాదా)! 
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లవంగికా-'“'ఏవం యధాభగవత్యా ఆజ్ఞ ప్తమ్ అన్యధాత స్మిన్ వరే 

దుర్జర్భనో, అతిికాంతయౌవనో కిమితి నవిజా౦తమమాతేన'' 

(అమ్మా, తమరు సెలవిచ్చినది అక్షరాలా నిజము. అదేగాకపోతే ఆ 

కురూపునికి, వయస్సు మళ్ళినవానికి ఏమి చూచి పిల్దనిచ్చెదనన్నా డమాత్యుడు). 

ఇందలి తత్త్వమును తెలియపరచటానికి ది జ్మాాతంగా ఉదాహరించాను. 

ఇప్పుడు ఆరు ఏడు అంకాల్లో మాయమాఆలతీ పెళ్ళి జరిగిన విధం 

చూద్దాం. మాధవుని వయస్యుడు మకరందుడు ఇతి నందనుడి చెల్లెలు మద 

యంతిక వలచింది. ఇటు నందనుడితో మాయమూలతి పెళ్ళినీ, ఆటు మకరందుడితో 

మదయంతిక కలయికను ఒకేసారి జరిపించాలనుకొంది కామ.దకి. పెళ్ళికి 

ముందు అలంకరణ కోసం నందనుడి తరపువారు మాలతికి ఆభరణాల్ని 

పంపారు " వాటితో మకరందుణ్ణి మాలతి వేషం వేసుకోమంది కామందకి. మక 

'రందుడు తెజచాటుకి పోయి వేషం వేసుకొంటుండగా, మాధవుడు కామందకితో 

, వేషధారణ సులభమే గాని కార్యనిర్వహణ కష్టమంటాడు. నీకెందుకాచింత 

అంటుంది కామందకి. _మకరందుడు మాలతివేషంలో వచ్చి మాధవుడితో 

.““మితుడా ! నేను మాలతినైనాను'. అంటాడు. మాధవుడు మాయమాలతిని 

కౌగలించుకొని నందనుడెంత ఆదృష్టవంతుడో అంటాడు. కన్యాశుల్కంలో 

మధురవాణి మాయసుబ్బిని ముద్దుపెట్టుకుని సరసమాడిన ఘట్టం స్ఫురణకు 

వస్తుంది. ఏ ఆటంకమూ లేకుండా కృతక మాలతీ నందనుల వివాహం జరిగింది. 

పడకగదిలో నందనుడెంత బతిమాలినా అంగీకరించక ఆతనిని తిరస్కరిస్తుంది 

మాయమాలతి. నందనుడు కోపంతో దుఃఖంతో ఆవమానంతో “ఇంక నాకు 

ఆ బంధకితో పన్హే' 'దని బయటి కెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ సరిగ్గా లుబ్ధావధాన్లు మాయ 

సుద్బిని భీదరించుకొన్న వైనం జ్ఞాపకం వస్తుంది. లుబ్దుకు మాయసుబ్బిని భీద 

రించుకోటానికి కారణం అది వెధవముండ, మొదటి మొగుడొకడుండేవాడు. 

ఇక్కడ (మూయ) మాలతి మాధవుడికి ముందే మనసిచ్చిందట. అది తెలుసుకొన్న 
నందనుడు ఈమెను ఛీదరించుకొని కాలదన్నాడట. ఈ నాటకంలో దరిమిలా 

జరిగిన ఆడంగుల ముచ్చట్ల వలన తేలిన సారాంశమద్. 

మాయమాలతి యింకా పడగ్గదిలోనే ఉంది. మదయంతిక ఈమె నిజమైన 

మాలతే అనుకొని యీ జరిగిన దానికి ఆమెను ఓదార్చటానికొచ్చి మంచం మీద 

కొంత సేపు కూర్చుని వెళ్ళటోవుచుండగా మకరందుడామె చేతిని పట్టుకొనును, 
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మదియంతిక ఆశ్చర్య భయలజ్ఞాభరితయై సంబాళించుకొని తన పియుజ్జి కలుసు 
కున్నందుకు ఆనందిస్తుంది. ఈ విధంగా వీళ్ళిద్దరీ సమాగం జరుగుతుంది. ఈ, 

కృతకమాలతీ వివాహమును దృష్టియంచుంచుకొనియే గురజాడ “మాయసుబ్బి"” 

పెళ్ళి ఘటనను సమకూర్చినారు. 

మృచ్చకటికం _పభావం 

కన్యాశుల్కం నాటకం మీద శూ!దకుని మృచ్చకటికం (పథభావం కూడా 

అమితంగా కనబడుతుంది. కన్యాశుల్కానికి వ్యాఖ్యాత లనదగిన విమర్శకు 

లెందరో మృచ్చకటికంలోని వసంతసేన పాత్ర యిందలి మధురవాణి పా[తకు 
వజివడి పెట్టిందని అంగీకరించిన విషయమే. గురజాడవారే తమ డైరీలలో 
29 ఏపిల్ 1895 సోమవారంనాడు |వాసుకొన్న “వసంతసేన బోగముపిల్ల 
భూమిక ఆకర్షణీయము, '' అన్న నోట్సునుబట్టి, కన్యాశుల్కం స ప్పమాంకం 

6-వ స్థలములో మధురవాణిని గూర్చి సౌజన్యారావుతో కొత్తమనిషి- ““మృచ్చ 
కటికం చదివిందేమోనండి'” అనగా, సౌజన్యారావు “వసంతసేన లాంటి మనిషి 
వెట్టి కవీశ్యర కల్పనలో ఉండాలిగాని లోకంలో ఉండదు అని అన్నదాన్ని 

బట్టీ గురజాడవారు మధురవాణిని వసంత సేనకు (పతిబింబంగా రూపొందించి 

నట్టు నిష్కర్షగా భావించవచ్చు. మృచ్చకటికం సాంఘిక దృక్పధమూ, 

సామాజిక స్పృహ ఉన్న గొప్ప నాటకం. మటీ దాని [పభావం కన్యాశుల్కం 

వంటి సాంఘిక నాటకాల పె పండిందంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పనిలేదు. + 

1. వసంతసేన జక్మతః బోగముపిల్ల. కాని కులన్రీల జీవితాన్ని 
గడపాలనే కోరిక గలది. ధనమునకంత |పాధాన్యమీయదు. ఉదార స్వభావు 

రాలు. చారుదత్తునియందు మాత్రమే అభిమానము గలది. 

మధుకవాణి కూడా జన్మతః బోగము పిల్హ. జీవితములో చాలా భాగము 
వృత్తిలో జీవించినది. చివరికి దృత్తిని త్యజించి కులన్ర్రీ జీఏతాన్ని గడపటానికి 

తపనబడింది. కరటక శాన్త్రితో ఇలా అంటుంది : ''అంతకన్న కాపుమనిషినై పుట్టి 

మొగుడి పొలంలో వంగ మొక్కలకూ మిరప మొక్కలకూ దోహదంచేస్తే 

యావజ్జీవం కాపాడే తన వాళ్ళన్నవారుందురేమో?” (షష్టాంకం ర-వ స్థలము) 

చివరికి సౌజన్యారావుని ఆశ్రయించి అతజ్జి ఆరాధించటం మొదలు పెట్టింది. 
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2. వసంతసేన నగలు చారుదత్తుసిపై కూనీకేసు మోపటానికి కారణమై 

చివరికవే యాతని శిక్షను తప్పించుట కుపకరించినవి. 

మధురవాణి కంటె లుబ్ధావధాన్లపై కూనీకేసు మోపటానకి కారణమై 

చివరికదియే యాతని శిక్షను తప్పించుటకు కారణమైనదని భావింపవచ్చును. 

చారుదత్తుని రక్షించుటకు వసంతసేన స్వయముగా వధ్యస్థలికి Han 

లుబ్దావధాన్లను రక్షించుటకు మధురవాణి సౌజన్యరావు కడకు పోయినది 

8. రాజశ్యాలకుడు స్వయముగా వసంత సేనను కోరెను. ఆమె తల్లి 

కూడా అందుకు [పోత్సపించింది. అయినా ఆమె ఒప్పుకొనలేదు. ఆమె మనస్సు 

చారుదత్తుని అధీనం కావటమే యిందుకు కారణం. 

డిప్టీ కలక్ట్రరు మధురవాణిని కోరి నాయుడు ద్యారా కబురంపించాడు. 

కరటకశాన్రి షక మధుకవాణిని | పోత్సహించాడు. అయినా ఆమె ఓప్పుకో 

లేదు. ఆమె మనస్సు వృత్తిని త్యజించిన తరువాత అప్పుడప్పుడే సౌజన్యాఠావు 

అధీనమై పోతుండటమే దీనికి కారణం. 

వసంతసేన రాజశ్యాలకుని వెంట పోయి ఉంటే చారుదత్తునిపై అసలు 
కూనీ కేసు మోపబడేదికాదు. మధురవాణి డిప్టీ కలక్ట్రరు వెంట పోయివులటే 

లుద్ధావధాన్తపై మోపబడిన కేసు అప్పటికప్పుడు తొలగింపబడేది. 

4. ళర్విలకుడు దొంగతనం చేయటానికి వెళ్ళి చారుదత్తుని యింటి 

గోడకు కన్నవేయటం [పారంభి=చి, అయ్యో కొలుచుకొనే తాడు మర్చిపోయానే 

అనుకొని, ఫరవాలేదు ఈ జంరుంతో పబ్బం గడుపుకుంటాను అని యజ్ఞోపవీ 

తాన్ని యిలా వర్ణిస్తాడు : 

యజ్ఞోపవీతం హినామ [బ్రాహ్మణస్య మహదుపకరణదవ్యం విశేషతో 
అస్మద్విధస్య కుత8= 

ఏతేన మాపయతి భీ త్తిఘ కర్మమార్గ 

మేతేన మోచయరి భూషణసం[పయోగాన్ 

ఉద్దాటకోభవతి యత్సుదృఢే కవాటే 
దుష్టస్య కీటభుజగైః పరివేష్టనంచ. (మృచ్భకటికం,అంకం ల, ల్లో. 16) 

64ర్ట్రష్టలో జంధ్యం అనేది _ద్రాహ్మణునికి ఎంత పనికొస్తుంది! అందులో 

నావంటివానికింకాను. ఎందువల్టనంటే- 



కన్యాశుల్క. 0 121 

“గోడకు కన్నం వేసే ముందు దీన్లో కొలుచుకోవచ్చు. ఆభరణాల 

సంధుల్ని వదులు చేయవచ్చు. గట్టిగా ఉన్న తలుపు గడియల్ని ఊ డదీ సేయ 

వచ్చు. తేలు పాము వగైరా విషజంతువులు కరిస్తే బాగా బిగించి కట్టి తాత్కా 

లికంగా దాని దు[వ్పభావాన్ని ఆరికట్టవచ్చు.'” 

ఈ విధంగా అనుకుంటూ కన్నం వేస్తూ ఉంటాడు పాపం. ఇంతలో 

పాము కాటేస్తుంది. వెంటనే జందెం వేలుకి బిగించికట్టి లోపలికి |పవేశిస్తాడు. 

కన్యాశుల్కంలో (పథమాంకం. స్థలము- 1. పొటిగరాప్పంతులు గారి 

నౌకరొచ్చి ఫ్రొటిగ రాపుల కరీదు వెంటనే యిప్ఫించమంటాడు. కొంత సంభాషణ 

అయింతరువాత గిరీశం “నీకు నమ్మకం చాలకపోతే యిదిగో, గాయత్రి పట్టుకు 

[ప్రమాణం చేస్తాను” అంటాడు. శిత్తం అని నౌకరు వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు 

గిరీశం ఇలా అంటాడు :-'“ఇన్నాళ్ళకు జంర్ఫుప్పోగు వినియోగంలోకి వొచ్చింది. 
ధియాసఫిష్టులు చెప్పినట్టు మవ ఓల్టు కష్టమ్సు. అన్నిటికీ యేదో బహ్ముపయో 
జనం ఆలోచించే మనవాళ్ళు యార్చరిచారు. ఆత్మానుభవం అయితే గాని తత్త్యం 

బోధపడదు.”” 

ఇలా తులనాత్మకంగా పరిశీలిస్తూ ఫ్రోత్రే యెన్నో వెలికివస్తాయి. దిజ్మా 

[తంగా కొన్ని ఉదాహరింపబడినాయి. 

రస మీమాంస 

కన్యాశుల్కం నాటకంలో రసమేది అన్న విచికిత్సకు వాస్తవంగా అవ 

కొళం లేదు. ఎందుకంటే, ఇది హాస్యరస్మపధానమైన నాటకంగా స్థిరపడి 

పోయింది కాబట్టి. బాహ్యదృష్టి కిది హాస్యరస |పధానమైన నాటకంగా కని 

సున్నా అంతర్గతంగా కరుణరసధార ఇందులో -|పవహిస్తున్నది. మరీ శాస్త్రీయ 

విశ్లేవణచేసి చెప్పాలంటే, వత్సలర సగర్శ్భిత మైన కరుణరస మకటం సమంజసం. 

వత్సల కరుణ హాస్యర సాల్లో వత్సలరసం నవరసాల్లో చేరదు. అయినా దాని 

కొక |పతిపత్తిని కల్పించారు లాక్షణికులు. : హాస్యం నవరసాల్లో చేరినా దానికి 

నుహాకావ్య నాటకాల్లో అంగరసంగానేగాని అంగిరసంగా |పాధాన్యం-లేదు .-పోతే 

నవరసాల్లో చేరి రసత్వసిద్ధి చెండినది కరుణరసం. కేవల కరుణ రసానికి 

ఇందులో ,పాధాన్యమియ్యటానికి వీల్లేదు. ఈ నాటకంలో ప్రధానంగా నాలుగు 

కథలున్నయి : గిరీశం బుచ్చమ్మల కథ, సుబ్బి లుబ్ధావధాన్ల కథ, మీనాక్షీ 
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రామప్పపంతుల కథ, మధురవాణీ సౌజన్యరావుల కథ, ఈ నాల్గింటిలోను, ఈ 

ఫలానా కథలో వీళ్ళు కచ్చితంగా చెప్పదగిన నాయికా నాయకులు అనటానికి 

అవకాశం లేదు. సాధారణంగా శృంగార వీర కరుణ రసాలకు రసత్వసిద్ధి 

ఆలంకారిక నిర్దిష్ట లక్షణ లక్షితులై న నాయికానాయకులున్న ప్పుడే. ఆట్టి నాయికా 

నాయకుల జంట ఈ కథల్లో యేదీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మహారసమైన కేవల 

కరుణరసానికి తావులేదు. ఇదొక విచిత్ర స్థితిలో పడిపోయింది యీ నాటకం. 

“ఏకోరసః కరుణ ఏవి” అన్న సిద్ధాంతాన్ని బట్టి సర్వర సాలకు మూలం 

కరుణరసం. *శోక: శ్లోకత్వమాగత?”! అన్న మాట నుంచే యీ మాట 

అన్నాడు భవభూతి. ఈ నాటకంలో ఉన్న వస్తు స్థితినిబట్టి యిక్కడ వత్సల 

రసం సరిపడుతుంది. వత్సల రసానికి కరుణ రసస్పర్శ ఆలంకారిక సమ్మతమే. 

అది (పకృతి సహజం కూడా. ఇదంతా తెలిసిన మన మహాకవి గురజాడ 

రస|తయ, లేదా రసద్వయ సమ్మేళనంతో ఈ నాటకం (వ్రాశారు. ఆందువల్ల 

యిది బాహ్య దృష్టికి హాస్యరస (ప్రధానంగా కనపడుతున్నా అంతర్గతంగా 
ఇందులో వత్సలర సగ ర్భిత కరుణరసం స్థూలంగా కరుణరసం (పవహిస్తున్నది 

అని చెప్పుకోవాలి. ఇలా సమాంతర రేఖలపె రెండు విభిన్న రసధారలు 

(ప్రవహిస్తున్న ఏకైక మహానాటకం కన్యాశుల్కం. సంస్కృతంలో భాసుని 

స్వప్న వాసవదత్తం బాహ్య దృష్టికి శృంగారం, ఆంతర్గతంగా కరుణము 

(పక్క (పక్కన సాగిన మహా నాటకం. 

ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని సమన్వయ పూర్వకంగా నిరూపించటానికి 

(ప్రయత్నిద్దాం. కన్యాపల్కంలోని యీ (కింగి వాక్యాలు మన యీ సిద్ధాంతా 

నికి (ప్రాణ సూత్రాలు : 

ద్వితీయాంకం, 1.వ స్థలము. అగ్నిహో। తావధాన్లు తన కూతురు 

సుబ్బిని లుద్ధావధాన్ల కియ్యటానికి నిర్ణయించి నట్టు హఠాత్తుగా (పకటించాడు. 

కరటక శాస్త్రీ మొదలైన వాళ్ళందరూ అదిరి పడ్డారు. వెంకమ్మకు పిడుగుపడి 
నట్టయింది. తక్కిన ప్మాతలు మాట్లాడిన మాటల్ని వదిలేసి వెంకమ్మ మాటల్ని 
పొందుపరుస్తున్నాను : 

1. 'వెళక.* పెళ్ళి కొడుక్కెన్నేళ్ళు? 

వ. వెంక = నాకు చెప్పకుండానే ! 
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లి. వెంక - అన్నయ్యా! ఈ సమ్మంధం చేస్తే నేన్నుయ్యో గొయ్యో చూసు 

కుంటాను. పెద్దదాన్ని రొమ్ముమీద కుంపట్టాగ భరిస్తూనేఉన్నాం. 

ఆయనకి యింత యీడొచ్చినా కిష్టం సుఖం వొళ్ళు నాటక 

యీ దౌర్భాగ్యపు సమ్మంధం కల్పించుకొచ్చారు. నే బతికి 

బాగుండాలంటే యీ సమ్మంధము తప్పించు. 

4. వెంక - బాబూ! అతడు మీ పెత్తల్రి కొడుక్రైతే మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను. 

మీరు వెళి ఆయ్నమనస్సు మళ్ళిస్తురూ, నా చర్మం చెప్పులు 

కుట్టిస్తాను. 

ఈ వాక్యాల్లో [క్రమక్రమంగా పెరిగిపోయిన ఆమె ఆందోళన, డగ్గుత్తిక, 

స్పష్టం. ఈ నాల్గు వాక్యాలు ఈ నాటకానికి నాల్లు (పాణతంతువులు, ఇందులో 

జరిగిన నాల్గు (ప్రధాన కథలకు మూలకారణాలు. ఇక్కడ ఉత్తాలమైన శోక 

' రసముంది. ఇది పుతికాగతమైవందువల్ల వత్సల గర్భితమైంది. తన బిడ్డకి 

జరుగబోయే “అనిష్టాన్ని' (కష్టాన్ని) తలుచుకోగానే ఆ బిడ్డ పుట్టినప్పటినుంచి 

జరిగిన ఆనేక సంఘటనలు కళ్ళముందు తారట్టాడినట్టుండి ఆమాంతము ఆమెను 

ఒడిలోనికి తీసుకుంటుంది తల్లి. యిద్దరూ ఏడుస్తారు వత్సల రసాసికి స్థాయి 

వాత్సల్యము. ప్వుత (భాతాదు లాలంబనములు, వారి చేష్టలు అనుభావములు. 

' అనిష్టళంక మొదలైనవి వ్యభిచారి భావములు వీళ్ళకి మంచి జరిగితే ఆనందం, 

కష్టం గలిగితే శోకం, అంటే పరిణామ స్వరూపం కరుణరసమే. ఈ పమాదాని 

తప్పించటానికి యీ నాటకంలో జరిగిన ఘటనలు హాస్యరసస్పోర కాలు. ఇదీ 

వస్తుస్థితి. 

ఇదేవిషయాన్ని బుచ్చమ్మ పరంగా చూద్దాం : 

చతుర్థాంక ము : రీ-వ స్థలము. బుచ్చమ్మ మినప్పప్పు రుబ్బుచుండును. 

గిరీశం ఏం వదినా! కంటనీరు పెడుతున్నారా!” అంటాడు. వారి సంభాషణలో 

బుచ్చమ్మ వాక్యాలు మాత్రం యివ్వబడుతున్నాయి. ఈ - సందర్భాన్ని భావో 

(దిక్తతను భావించాలి : 

"1. బుచ్చ - ఏవీలేదు. 

2. బుచ్చ - మీకేం మహరాజులు - మా కష్టాలు మమ్మల్నే బాధిస్తాయి. 

శి, బుచ్చ- చెల్లికి ఈ సంమ్మంధం తప్పించారు కారు గదా! 
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“శ బుచ్చ - అయితే మీతో నాకేంపనీ? ఇంత సందడిగా పెళ్ళి పనులు 

చేయిస్తున్నారు. మా నాన్నకి తోచకపోతే మీకై నా తోచకూడదా 

యీ సమ్మంధ౨ కూడదని? మీకు కూడా దానిమీద యింత 

కనికరం లేకపోవాలా? లుబ్ధానధాన్లు మీకు అన్నగారని కాబోలు 

మీకు సంతోషం. 

5. బుచ్చ - మీరు చెబితే. లుభ్ధావధాన్హ గారు పెళ్ళి మానుకుంటారని తమ్ముడు 
చెప్పాడు. ' 

బుచ్చ - యేడుస్తూన్న దాన్ని నవ్విస్తారు. 

* బుచ్చ - నా జన్మానికి మటీ ఆనంద వెక్కడిది ! 

8. బుచ్చ - నేను మీతో లేచి వస్తే మా చెల్లెలి పెళ్ళి ఆగిపోతుందీ! యేవి 
చితాలు! 

9. బుచ్చ- అమ్మ నాయనా! నా (పాణంపోతే నేను మీతోరాను. 

10. గికీశం - రాకపోతే మీ చెల్లెలికి యీ పెళ్ళీ తప్పదు, నాకు చావూతప్పదు. 

బుచ్చమ్మకు తన జీవితమే కరుణ రసానికి ఆలంబనమైంది. ఇప్పుడు తన 

చెల్లెలికి పట్టబోతున్నది. రెండూ మిళితమైన ద్విగుణీకృత శోకమిది. ఈ దుఃఖం 
తనకు పోవాలి, తన చెల్లెలికి గాకూడదు. చెల్లెలు పరంగా ఇది సోదరీ ఆలంబన 

వాత్సల్యము: పర్యవసానము కరుణము. తామిద్దరికీ పట్టిన దుఃథాలు పోవాలంటే 

గిరీశంతో లేచిపోవాలి. ఇప్పటివజకూ కుటుంబ మర్యాదకు లోబడిన తాను తెగి 
స్తుంది. ఇక జరగబోయే ఘటనలు ఈ కరుణ రసం నుండి ఉత్పన్నమైన హాస్య 

రసానికి దారి తీస్తయ్. 

ఇప్పుడు మీనాక్షి కథలో పరిశీలిద్దాం : 

పంచమాంకము. 6-వ స్థలము:= మీనాక్షి లబ్దావధాన్హ కూతురు. బాల 

వితంతువు. శరీర చాపల్యం తట్టుకోలేక చిరుతిరుగుళ్ళకు అలవాటు పడింది. 
రామప్ప పంతులు పెళ్ళిచేసుకుంటానంటే ఆశపడి తన శరీరాన్నిచ్చింది. అతడు 

మోసం చేస్తున్నాడు. ఆ విషయం మధురవాణితో చెబుతున్నది: 

మీనాక్షీ:- పంతులు నన్ను కౌగిలించుకొని యెత్తుకుంటే మా నాన్న చూసి తన్ని 
యిద్దర్నీ యి-ట్లోంచి తగిలేశాడు, నువ్వు హెడ్డు కాని స్రేబులుతో 

పోతున్నావు, నిన్నొడలేసి నన్ను పెళ్ళాడతానని ఒస్టేసుకున్నాఢు. 

నన్ను లేవదీసికొచ్చి, నన్ను పెళ్ళాడక తప్పుతుందా యేమిటి ? 
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ఈ ఘట్టమంతా చదవింతర్వాత యీ వాక్యాలు చదివినప్పుడు కళ్ళవెంట 

నీళ్ళు బొటటొటరాల్హయ్. అంతబాగా ఉందీఘట్టం. ఇప్పటివణకూ దుఃఖ 

భాజక మైన యీమె జీవితంలో ఒక్క- ఆశ చిగిర్చి మళ్ళీ వాడిపోయింది. ఇది 

కరుణరస పూరితం. ఆ తరువాత యిక్కడే రామప్పపంతులికి జరిగిన కాపి 

హాస్యరస పూరితం. 

ఇక మధురవాణి గగ్గఅ చూద్దాం : | 

తృతీయాంకము 1వ స్థలము. రామప్పతో మధుర వాణి:- లుబ్దావధాన పెళ్ళి 

"  తప్పిస్తేగాని నేకు ముద్దుపెట్టుకోనివ్వను. 2. ఈ పెళ్ళి 

మాన్పించకపోతే నేను మీతో మాట్లాడను. 

ఇది సుబ్బిమీది వాత్సల్యంతో కూడిన సానుభూతి. వట్టి సానుభూతి కాదు, 

నిస్వార్థంగా తెజివెనుక భాగోతం ఆడిస్తుంది. ఇదంతా ఫార్సు. హాస్యం. 

ద్వితీయాంకం 1-వ స్థలంలో వెంకమ్మ ఆర్హనాదంతో (పారంభ మైన 

ఆంతర్గత కరుణ రసధార, వష్టాంకంలో 1.వ స్థలంలో, ఒక్కక్షణం ఆగి 

పోతుంది. మాయసుబ్బితో జరిగిపోయిన లుబ్ధావధాన్ల పెళ్ళి విషయం విన్న 

తరువాత వెంకమ్మ ఇలా అంటుంది; 

వెంకమ్మ- “మన |పాలుబ్దం-నేన్నోచిన నోములు ఇలా ఉండగా మరోలా 

యలా అవుతుంది? యీ సమ్మ ంధం వొద్దని పోరితే విన్నారూ! నేను 

భయపడుతూనే ఉన్నాను. బయల్దేరేటప్పుడు పిల్లి యెదురుగుండా 

వచ్చింది.” 

వెంకమ్మ మాతృ హృదయంలో గూడుకట్టిన కరుణరసం ఒక్కసారి 

ఆవిరై, హాస్యరసం పొగలు చిమ్ముతుందిక్కడ. మళ్ళీ లుబ్దావధాన్లు కూనీ 

కేసులో ఇరుక్కున్న (టాజెడీ [పారంభమౌతుది. 

అద్భుత రసము : నాటకాంతంలో ఆద్భుతరసనుం డాలని లాక్షణీకుల 

వక్కణ. అప్పారావుగారు దీనిని చక్కగా పాటించినారు. సప్తమాంకము, 

6వ స్థలము. లుబ్ధావధాన్లు ఇరుక్కున్న కూనీ కేసును మధురవాణి తేలగొట్టిన 

విధమిది: 

మధుర:- తెలబియ్యం పాటిమానికా-లుబ్ధావధాన్దుగారు వివాహమైన పిల్ల 
0౧ 

ఆడపిలకాదు. 
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సవ (ఆశ్చర్యముతో) యేమిటీ ! 

మధుర :- ...కరటకశాస్తుర్దగారు. వారి శిష్యుడికి ఆడ వేషంవేసి పెళ్ళి 

చేశారు. pp 

సౌజ కరటక శాస్తుల్హా గుంటూరు శాస్తుల్లు! 

గురుజాడవారు. తమ డైరీలలో 1895 వ్మపిల్ 29, సోమవారంనాడు _ 

శాకుంతల పఠనం సందర్భంలో (వాసిన నోట్సులో ఇలా అంటారు ; 

“కాళిదాసుని నాటకములు శృంగారమునశే |పసిద్ధి. నాటకములలో 

దాంపత్య శృంగారము, సంఘటనములు తక్కువ.” (పుట. 117) 

దాంపత్య శృంగారం: అప్పారావుగారు ఈ నాటకంలో ఆ (పయోగం 

చేశారు. తృతీయాంకం 4 వ స్థలంలో, బుచ్చమ్మగనక తనతో లేచిపోయివచ్చి 

తన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటే తాను ఉద్యోగంచేసి డబ్బు సంపాదిస్తాను. దాన్లో 

ఇళ్ళు వాకిళ్ళు, పిల్లలు, ఉయాాల జంపాల, ఇవ్వన్నీ ఏర్పాటుచేసుకో వాలిగ దా- 

ఇలా కాల్పనికజగత్తులో తమ దాంపత్య శృంగారాన్ని గూర్చి ఊదరగొ డతాడు. 

గిరీశం ఇది చాలా రసవత్తరమైన ఘట్టం. 
అగ్నిహో | తావధాన్సు లుబ్బుళ్ణి తన్నిన ఘట్టంలో రౌద్రము, మధురవాణి 

పరిణతచి త్తయె సౌజన్యారావును ఆ|శయించి గితను చేబట్టిన ఘట్టమున 

శాంతము-ఇట్లా నానా రసోల్డాసియై [పశాంత పరిణామము పొందిన నాటకమిది. 

గురజాడ వాల్మీకి 
ఇది యెప్పుడో యెవరో ఒక మహనీయుడన్న మాట, యెంత సత్యము! 

వాల్మీకి ముని శోకము శ్లోకమైనట్టు గురజాడ హృదయము మన సాంఘిక 

దురాచారముల దుదిలి కరుణర సపుజల్లు కురిసినది. అది తొలుత పుత్తడిబొమ్మ ' 

పూర్ణమ్మను అభిషేకించినది. ఆ పూర్ణమ్మ యొక్క ఆత్మయే బుచ్చమ్మ లో 

ప్రవేశించి, కన్యాకుల్క_ నాటకమున అంతర్వాపానియైన కరుణరసధారను [పవ 

హింపజేసినది. ఇది ఈ నాటకము యొక్క ఆంతరిక జీవలక్షణము. 

పా(తచితణ 

పాత చిత్రణలో గురజాడ వారిదొక [పత్యేకమైన సృష్టి. [పతి ప్మాత 
లోనూ జీవకళ ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. మానవ స్వభావంలో ఉన్న కీలక లక్ష 
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ణాలన్నీ సమీకరించి, ఒక్కొక్క ప్మాతలో ఒక్కొక్క జీవలక్షణాన్ని పొదిపి 

ఒక చిత్రమైన చిన్న (ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. ఈ పాత్రలన్నీ చిరంజీవిత్వాన్ని 

సంతరించుక్తొన్నవి. 

1. సౌజన్యారావు - ఉత్తమ లక్షణాలన్నీ మూర్తీభవించిన పాత యిది. 

పేరుకు తగ్గట్టు చక్కని సౌజన్యము, సత్యసంధత, ఉత్తమ శీలసంపద, దయా 

గుణముగల వ్యక్తి, లబ్ధావధాన్దను కాపాడటంలో ఆతడు చేసిన [ప్రయత్నం 

ఆతని పరోపకార పారీణతను వెల్లడిస్తున్నది. మధురవాణికి మార్గోపదేశం చేసిన 

మాన్యవరుడు. ఆతనికి భగవద్గీత నిత్య పారాయణ (గంథం. అసలీనాటక ము 

గీతా మాహాత్మ్యమును వెల్లడించుటతో ముగియుట గురజాడవారి సంస్కృతీ 

ధర్మదీక్షను వ్యక్తం చేస్తున్నది. 

2. గిరీశం = ఇతడొక విజ్ఞాన సర్వస్వం. యోగ భ్రష్టుడు. గురజాడ 
ఈ పాతను ఎంత అద్భుతంగా చితించారంటే-కన్యాశుల్కం చదివిన వారికి 
గిరీశం జ్ఞాపక మున్నంతగా తక్కిన పాత్రలుండవు. సకల సద్గుణ గరిస్థుడెన 

సౌజన్యారావు ప్మాతకంచె ఈ యోగ భష్టుడే జ్ఞాపకం ఉండేటట్టు చితించటంలో 

మన మహాకవి యొక్క ఆంతర్యం బోధపడదు ఈత డెటువంటి వాడైనా 

ఇత డిచేత సందర్భానుసారంగా మన [పాచీన (గంథాలను ఉట్టంకింప జేసి, అందలి 

(పతిపాదితాంశాలను ఆ పాత ధోరణిలో చెప్పించినట్లు కనిపించి, మరుక్షణంలో 

ధ్వని కక్ష్యలో వాటి సరియైన తత్త్వాన్ని మన హృదయానికి హత్తుకొనేటట్టు 

చేసి, సన్నివేశానికి గొప్ప దీప్తిని చేకూర్చుటం జరుగుతుంది. చితమేమంటే ఆతని, 
మాటల్లో కలుపు మొక్క లెక్కువ. ఆ మధ్యలో ఈ ఓషధులు దాగి ఉంటాయి. 

ఇదొక విలక్షణమైన మహాశిల్పం ఈ నాటకంలో ఉంది. 

కన్యాశుల్కంలో విరళంగా హిందీ భాష యొక్క, బహుళంగా ఇంగ్లీషు 

సంస్కృత భాషల యొక్క. |పభావము, వాతావరణము కనిపిస్తుంది. విజయ 

నగర సంస్థానాధీశ్వరులకు మొట్టమొదటి నుండి కాశీ, జైపూర్ వంటి ఉత్తర 
హిందూస్థానం (ప్రాంతాలతో సంబంధ బాంధవ్యాలున్నాయి. ఆనంద గజపతి 

తం|డిగారై.న విజయరామ గజపతి (1825-1879) 1870 |పాంతంలోనే తులసీ 

రామాయణాన్ని మండ కామేశ్వర కవిచేత తెలుగులో పద్య కావ్యంగా అనువదింప 

జేశారు. ఆనంద గజపతి మహారాజావారు (1850-1807) తఅచుగా ఉత్తర దేళ 
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యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు వారితోపాటు అప్పారావుగారు కూడ వెళుతూ ఉండటు 

కద్దు. ఆ సందర్భాల్లో హిందీ భాషా |పభాపం అప్పారావుగారికి సోకింది. అందు 

వల్ల కన్యాశుల్కంలో ఆ భాషా వాతావరణం కొద్దిగా కసిపిస్తుందసి చెప్పవచ్చు. 

ఇంగ్రీషు భాషా వాతావరణం అధికంగా ఉండటాన్ని గూర్చి విశేషించి చెప్ప 

వలసిందిలేదు. ఒక్క ముక్కలో ఆది కాల్మపభావమని చెబితే సరిపోతుంది. 

ఇక సంస్కృత భాషా వాతావరణాన్ని గూర్చి కొంత విపులంగానే చెప్పాలి. 

“(కొ త్తపాతల మేలికలయిక | కొమ్మెలుంగులుజిమ్మ గా” అన్నది అప్పారావుగారి 

ఆదర్శం. దొనికనుగుణంగా ఆటు ఆంగ వాతావరణాన్ని, ఇటు సంస్కృత 
అణ 0 

వాతావరణాన్ని సమ్మి శితంచేసి యీ నాటకాన్ని నిర్మి చారు. ఆంగ్రవాతావరణం 

దీనికి భౌతిక సౌందిర్యమైతే సంస్కృత వాతావరణం అత్మ సౌందర్యమని. 

_ నిష్కర్ష చేయవచ్చు. అప్పారావుగారి ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నతగాని, అర్ష హృదయం 

గాని, మేధావిలసనంగాని యీ ఆత్మ సౌందర్యాన్ని నిక్షిప్తం చేయటంలోనే 

ఉన్నది. ఈ సౌందర్య తత్త్వాన్ని హృదయపర్వంగా ఆస్వాదింపగల పాఠకు 

నకు ఈ నాటక మొక సంస్కృతీ ఖండంగా సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఆ మహా కవికి 

మంగళ నీరాజనాలు. 
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ఆధునిక కవులలో పలువురికి గురువులైన తిరుపతి వేంకట కవులు 

శతాధిక [గంథకర్తలు. వారు దేవీ భాగవత పురాణము ఆంధీకరించుటయే 

గాక పెక్కు గద్య పద్య కావ్యములను, గీరతాది వివాద [గంథములను, 

నాటకములను, చాటు పద్యములను రచించి ఉండిరి. వారికి ముందు కూడ నాంథ 

దేశమున అవధాన [ప్రక్రియ ఉన్నను బహు రాజాస్థానములలో అష్ట, శతావ 

ధానములను నిర్వహించి, ఆ ష్మకియకు అధిక (ప్రచారము కల్పించినవారు 

వారే. వారు మొత్తము పమనెనిమిది నాటకములు రచించియుండిరి. అందు 

మూడు సంస్కృతానువాదములు. మిగిలిన పదునైదు స్వతం[త నాటక ములలో 

ఫౌరాణికములు పదొకండు; ఐతిహాసికములు రెండు; సాంఘికములు రెండు, 

ఇవిగాక వారు రచించిన | పహసనములు కూడ కొన్నియున్నవి. వారు రచించిన 

వానిలోనేకాక ఆం[ధమునందలి పౌరాణిక నాటకము లన్నింటిలో బహు వార 

ములు (పదర్శింపబడి ఆంధ సామాజికుల నుజ్జూత లూగించిన పౌరాణిక నాటక 

రాజములు పాండవోద్యోగ విజయములు. వారు భారతకథనంతను నాటక 

ములుగా రచించినను కథా (క్రమము ననుసరించి పాండవ జననమును మొదట 

రచించి యుండలేదు. 1908 లో పాండవ విజయమను పేర ఒక పెద్ద నాట 

కము సరస్వతి ప!తికలో (పకటింపబడినది. ఆ కాలమున అడి పలుచోట్ల 

(పదర్శితమై, పండిత పామరుల ఆదరాభిమానములను పొందజాలెను. కాని 

నాటకము కడు విస్తృతమగుటచే దానిని (పదర్శించుటకు నటకులు రాతి తెల్ల 

వారు వరకును |శమపడవలసి వచ్చుచుండెను. ఆది గమనించి విస్తృతి తగ్గించు 
ఉద్దేశ ముచేతను, తదితర కారణములచేతను వెంకటశాన్ర్రీగారు తాము మరికొన్ని 

పద్యములను, అంకములను రచించి 1811 లో దానిని పాండవోద్యోగ విజయ 

ములు అను రెండు నాటకములుగా రూపొందించిరి. దివాకరా స్తమయమున 

వెంకటశాన్రిగారీ విషయమును తెలిపియున్నారు. “పాండవాశ్యమేథము” 

(1908, పాండవ [ప్రవాసము (1907) పాండవ జననము (1908), పాండవ 
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రాజసూయము (1921) ఆను నితర పాండవ నాటకములు తరువాత రచింప 

బడినవి. 

పాండవోద్యోగ మాజంకముల నాటకము. ఉద్యోగ మనగా (పయత్నము. 

పాండవోద్యోగ నాటకమున యుద్ధము కొజకేళక సంధికిని ప్రయత్నము సాగి 

నది. పాండవ కౌరవు లిరువురును యద్ధోద్యోగ. మొనరించిరి. సంధికై ఉద్యో 

గము కావించిన వారు పాండవులే. దుర్యోధనుని జొద్ధత్యముచే అది నిష్పలమై 

పోయినది. అందుచేతనే నాటకమునకు పాండవోద్యోగమని పేరు పెట్టబడినది. 

ఈ నాటకమున అర్జున దుర్యోధనులు యుద్ధమున సాహాయ్యము నర్థించుటక్రై 

ద్వారక కరుగుటతో మొదలిడి పతిపక్షముననున్న గురు బంధు మిత్రాదులను 

చూచి విషణ్ఞుడెన అర్జునుని కృష్ణుడు తత్తోపదేళ పూర్వకముగా కార్యోన్ముఖు 

నొనరించుట, ధర్మరాజు భీష్మదోణాదుల దర్శింపనరిగి వారి ఆశీస్సులంది 

వచ్చుట, ధర్మజుని |పకటనను విని యుయుత్సుడు పాండవ పక్షమున కరు 

దెంచుట మున్నగు అంశములతో ముగియుచున్నది. రెండవ అంక మున రాయబార 

మరుగు కృష్ణునికి పాండవులును [దౌపదియు తమ సందేశముల నెటిగించుటయు, 

తృతీయాంకమున కృష్ణని రాయబారమును, చతుర్ధాంకమున కృష్ణుడు 
కుంతియు కర్ణుని పాండవ పక్షమునకు రమ్మని కోరుటయు, పంచమాంకమున 

ఉలూకుని రాయబారమును, షష్టాంకమున విషజ్డుడైన అర్జునునికి కృష్ణుడు 

గీత యందలి తత్త్వ విషయములను బోధించుటయు వర్ణింపబడినవి. కవులీ 
నాటకము పంచమాంకముతో ముగించి, షష్టాంకమును తరువాతి విజయ నాటక 

మున చేర్చియుండినచో వస్తుసంవిధానము మరింత -ఉచితతరమై ఒప్పి 

యుండెడిది. ఏలయన, సంధికి గాని యుద్ధమునకు గాని చేయబడిన ఉద్యోగ 

మంతయు పంచమాంకముతోడనే పరిసమాప్తి చెందినది. షష్టాంకమున నిజముగా 
- యుద్ధము ఆరంభము కాకపోయినను రెండుపక్షములవారును యుద్ధమునకు 

సిద్హల్రియుండిరి. ఇందలి కథాంశము భారతమున ఉద్యోగ పర్వమునందు గాక 

భీష్మ పర్వారంభమున నున్నది. ఉద్యోగపర్వ [పథమాశ్వాసమున శల్యుడు 

సేనా సమేతుడై పాండవులకడ కరుగుచుండ దుర్యోధనుడు దారిలో నతనికి 

సమస్త సౌకర్యములు కలిగించి, తన కమాత్యుడై యుండునట్టంగీ కరింప చేసిన 

వృత్తాంతమున్నది. నాటకమున నీ విషయము (పస్తావనలో స్మూతధార, 

మారిష సంభాషణమున రమణీయముగా సూచింపబడినది. రాయబారము 
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సందర్భమున జామదగ్నుడు, కణ్వుడు, నారదుడు మున్నగు మునులు 

జౌద్ధత్యము పనికిరాదని దుర్యోధనునికి బోధించుచు దంభోదృవుడు, గరుత్మర 
తుడు, యయాతి మున్నగు వారి చర్మతములు తెల్పియుండిరి. తిరుపతి వేంకట 

కవులు నాటకమున వానిని విడిచివైచి జమదగ్ని పలుకులతో వానిని సూచ్య 

మా[తములు గావించిరి. మూలమున పాండవ పక్షమునందలి ఏడక్షొ హిణుల 

కును, కౌరవపక్షము న ౦ద లి పదునొకండకైపాణులకును నాయకులుగా 

నెవరెవరు నియోగింపబడిరో వివరింపబడినది- ధ్యుష్టద్యుమ్న భీష్మల సేనాధి 

పత్యాభి షేకవృత్తాంతములు కూడ నందు విశదముగా వర్ణింపబడినవి. వానినే కాక. 

మూలమున అచ్చటచ్చట కనిపించు పునరుక్తులను కూడ నాటక కవులు 

విడిచివై చిరి. 

ఉద్యోగ సర్వమున కృష్ణుని రాయబారమునకు నుందు [దుపద పురో 

హితుని రాయబారమును, సంజయుని రాయబార మును. విపులముగా వర్ణింపబడి 

నవి. తిరుపతి వేంకటకవులు నాటకార=భమున “దుపదుని పంపుశం జనె పురో 

హితుడు” అని అర్జుమనిచే (దుపద పురోహిత దౌత్యమును, డ్వితీయాంకమున 

[దౌపదీ కృష్ణుల పలుకులతో ''సంజయు రాయబార మున సారమెజింగితి'” మను 

కృష్ణుని పద్యముచే సంజయుని రాయభారమ.ను సూచించి మాతము విడిచి 

వైచిరి. పురోహితుని రాయబారమును సూచ్య మ్మాతము కావించినను [పధాన 

మును, రాజనీతి ధౌరంధర్యమున కొలవాలమునై న సంజయుని రాయబారము 

వారొక యంకమున వర్ణించి యుండవలసినది. మూలమున కర్ణుని అస్ర్రసన్యాస 

వృత్తాంతము, ద్వితీయ చతుర్థాశ్వాసముల రెండింట రెండు మార్జు చెప్పబడినది. 

తిరుపతి వేంకటకవులు పంచమాంకమున భీష్ముడు కర్దుని అర్ధరథులలో చేర్చిన 

సందర్భమున నతడు కోపించి- 

వీడెట్టివాడ్రైన నగు నీ పోడిమి యాలమున నడగి పోవుదనుక పో 

రాడుటకు రాడు నీ పస చూడగలరు వీరులెల్ల హరం మన్యా! 

అని పలికి అస్త్రసన్యాసము కాపించినట్టు తెలిపియుండిరి. పునరుక్తిని తొలగించి 

వారీ విషయము ఈ సందర్భమున చెప్పుటయే ఉచిత తరముగా నున్నది. 

భారతమున ఉలూకుని రాయబారమునకు ముందున్న రుక్మి వృత్తాంతము నాటక 

మున ఉలూకుని రాయబారమైన పిమ్మట చెప్పబడినది. అసలు రుక్మి వృత్తాంతము 

పూర్తిగా విడిచివైచినను నాటక కథాక్రమమున కెట్టి భంగమును సంభవింసదు, 
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కొని కొంచెము హాస్యర సమున కవకాశము కల్పించి సామాజికుల నలరించుట 

కును, భీమునికి గురువైన బలరాముని యడ భక్తిని సూచించుటకును నాటక 

కవులు దానిని విడువక వర్థించియుండిరి. మూలమున దుర్యోధనుడు కృష్ణుని 

బంధింపనుద్దేశించిన వృత్తాంతమును ముందే భీమ్మనితో చెప్పినట్టున్నది. అట్లు 

ముందుగా చెప్పుట నొటకానుర క్తికి భంగకరముగా నుండునను నుద్దేళశముతో 

నాటక కవులుదానిని విడిచి, తృతీయాంకమున దుర్యోధనాదులు కృష్ణుని బంధింప 

బోవుటయు, కృష్ణుడు విశ్వరూపమును |పదర్శించుటయు వర్ణించిరి. 

మూలమున స్వల్పముగా నున్న భాగములను సంభాషణ చాతుర్యముచే 

పెంచి తిరుపతి వేంకటకవులు నాటకానుర _క్తిని సపెంపొందించుటకై. యత్నించి 

యుండిరి. కృష్ణుడు కపట నిద నభినయించుచుండ దుర్యోధనార్జునులు సాయము 

కొరకై. అరుగుట, కృష్ణుడు సైన్యవిభాగము కావించి, చిన్నవాడగుటచే అర్జునునకు 

తొలుత కోరుకొన అవకాశము నొసంగుట, ద్వితీయాంకమున భీముడు సంధి 

చేసికొని రమ్మని శాంతి వచనములు పల్కి నపుడు కృష్ణు డాతని మనమున 

కోపము రగుల్కొ-ల్పుఏ, తృతీయాంకమున కర్ణుడు భీష్మ[దోణులను గేలి చేసిన 
సందర్భమున అశ్యత్థామకును, కర్ణ, వికర్ణులకును జరిగిన వాగ్వివాదము 

మున్నగునవి ఇందుకు నిదర్శనములు. భారతమున రాయబారము సందర్భమున 

వికర్ణుని [ప్రసక్తియే లేదు. పాండవోద్యోగము నందలి వికర్ణుడు కర్ణుని 
కుమారుడు. భారతమున కర్ణ, వికర్ణుల కిట్టి సంబంధమున్నట్టు ఎచ్చటను కాన 

రాదు. పాండవోద్యోగమున రాయబారము చూచుటకు వచ్చిన బుషులలో జాబాలి 

కూడ కలడు. బుషులు సంధి చేయుట మంచిదని దుర్యోధనునితో చెప్పినప్పుడు 

కర్ణుడు కలిగించుకొని జమదగ్నిని శుద్ధ కో త్రియుడని అధిక్నేపించెను. ఈ సంద 
ర్భమున జాబాలి- 

““ఒక్కని. జంపునంచు పురుహూతు( డొసంగిన శక్తి 

ఫల్గునుండొక్క_ డు దక్క తక్కు(గల యోధుల 

నొక్కని. జంపు(గాక”__ అనియు, నాగాస్త్రము గుటి తప్పుగాక 

యనియు శపించి యుండెను. అప్పుడు కర్టుడు తనలో ““ఈ ముసలి జడదారి 

శాప వచనములచే విజయ సాధకంబులై న నా సాధనములు రెండును వ్యర్థము 
లగు కాబోలు” నని విచారించియు, నొరులపై పక్షపాతమున కినిసి పలికినవి 
బుషి వాక్యములై నను పాడితప్పక మానవని ఊరుట చెందియుండెను. ఈ 
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జాబాలి (ప్రవేశమును, ఆతడిచ్చిన శాపమును తిరుపతి వేంకట కవులు కల్పించి 

నవే. కుంతి పంచపాండవులను మాట వేరు చేయవలదనియే కాక ఉప పాండవు' 

లేవురిపైకూడ దయచూపవలెనని కర్ణుని వేడి యతని వలన వాగ్దానము (గహించి 

నట్టు నాటకమున వర్ణింపబడిన విషయము భారతమున కానరాదు. ఈ విధముగా 
తిరుపతి వేంకటకవులు నాటకము రచించునప్పుడు భారతమునే సన్నిహితముగా 

ననుసరించినను కథలో కొన్ని మార్పు చేర్పులు కావించియుండిరి. పంచమాంక 

మున కృష్ణుడు పాండవులతో సంభాషించుచుండ వణిహారి అరుదెంచెను. భీముడు 
కౌరవసేన యందలి విశేషము లేమని అడుగ నతడు భీష్ముడు ఉభయసేనల 

యందును అతిరథ, మహారథుల నిర్ణయము నొనరించుటయు ప్పుడు జరిగిన వివిధ 

విషయములను చెప్పియుండెను. ఈ వృత్తాంతము ఫణిహారితో చెప్పించుట ఉచిత 

ముగానే యున్నది. 

పాండవోద్యోగము నందలి తృతీయాంకి ము మొదట విష్కంభ మొకటి 

కలదు. ఇందు వృద్ధ పురోహితుడును, ఆతని కుమారుడైన ద్వివేదియు (పవే 

శించి కొన్ని విషయములు తెల్పుదురు. వృత్తవర్తిష్యమాణ విషయములను 

సూచ్యమా[తము గావించుటకై లాక్షణికులు పంచార్థోపక్నేపకములను నిర్ణయిం 

చిరి. వానిలో విష్కంభ మొకటి. ఈ పురోహితుడు ధృతరాష్ట్రునితో సమ 

వయస్కుడు. ఇతనిని కూడ నంబికాదేవి ధృత రాష్ట్ర)నితో పాటు పెంచియుండెను. 

ఈ విష్కంభమున శ్రీకృష్ణుడు రాయబారియె హ స్తినాపురమున కరుదెంచుటయు, 

(తివేది విదురునితో నాతని నెదుర్కొ-ని ఆర్థ్యపాద్యాదు లొసంగుటయు, కృష్ణుడు 

విదురుని ఇంటికి చనెదనని చెప్పి, కుంతీసదనమున కరుగుటయు, తరువాత 

దురోోధనుని మందిరమునకు పోయి అతడు విందారగింపుమని వేడ, పరుల యింట 

గుడుచుట తగదని సమాధాన మొసగి విదురుని ఇంట భుజించుట కరుగుటయు, 

కృష్ణుడు వచ్చునప్పటికి దుర్యోధనుడు శకుని సై ంధవ (ప్రముఖులతో కొలువు 

తీర్చి యుండుటయు సూచింపబడినవి. 

పాండవోద్యోగము న౦ ద లి (పధానరసము ఉత్సాహస్థాయికమైన 
వీరము. తొలుత సంధి సంఘటకమునెడను, తరువాత యుద్ధమునెడను పాండ 

వులు [పదర్శించిన ఉత్సాహమిందు చక్కగా వర్ణింపబడినది. దీని కనుగుణముగనే 

(పస్తావనలో “భీమధనంజయ |ప్రభ లభీమములయ్యెను” అను శరత్కాల వర్ణ 
నము చేయబడినది రౌౌద, కరుణ, కాంత, వోస్యాద్భుత రసములు కూడ 
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నిందంగములుగా పోషింపబకినవి. కృష్ణుడు విశ్వరూప మును [ప్రదర్శించిన ఘట్టము 

ఆద్భుత రసమున కాలవాలమై ఆ మహాత్ముని దివ్యత్య మహత్వ ములను (పక 

టించుచున్నది. భీముని మనసున కోపము రగుల్కొల్పుటకై కృష్ణు డాతనితో 

కావించిన సంభాషణ మొక వంక చమత్కారమునకును, మరొక వంక హాస్య 

మునకును తార్కాణమై ఒప్పుచున్నది. చివరి అంకమున కృష్ణు డర్జునునకు 

గీతా సారముపదేశించుట శాంతరసస్ఫోరక మైయున్నది. కర్ణునకును భీవ్మ 

[(దోణాదులకు జరిగిన సంభాషణలో రౌదరసము స్ఫురించుచున్నది. రుక్మి 

వృత్తాంతము కూడ హాస్యరసమున కవలంబమైయున్నది. 

తిరుపతి కవులు ఈ నాటకమున |ప్రదర్శించిన పా తపోషణము [పళంళా 

పాాతముగా నున్నది. కృష్ణుని రాజనీతి ధౌరంధర్యమును, భక్త రక్షణ పరాయ 

జత్వమును ఇదు చక్కగా (పకటింపబడినవి రాయబారము సందర్భమున 

అతడు ధృతరాష్ట్రినితోడను, దుర్యోధనునితో డను తెల్పిన మాట లన్నియు నతని 

రాజనీతి పారింగతత్వమునకు తార్కాణములు, విశ్వరూప (పదర్శనము అతని 

భగవత్త్వమును, అర్జునునికి గీతను బోధించుట ఆతని యోగీశ్వరేశ్వరత్వ మును 

వ్యక్తము చేయున్నవి. అతడు కర్ణునితో చేసిన [ప్రసంగము రాజనీతికే కాక 

సమయ స్ఫూర్తికిని తార్కాణమైయున్నది. అర్జున దుర్యోధను లిరువురును 

సాహాయ్యమపేక్షించి వచ్చినప్పుడు సేనా విభజనము గావించి అతడిరువురికిని 

సంతృప్తి కలిగించిన విధము మెచ్చదగియున్నది. అర్జునుడు తనకు మిత్రుడే 

కాక భక్తుడు కూడనని యాతడెరుంగును. అర్జునుడు పది వేల గోపాలురను కాక 

కృష్ణునే కోరుకొనుట అర్జునునికి ఆతని యెడగల భక్తికి నిదర్శనము. ధర్మరాజు 

సత్వగుణ సంపన్నుడు, గురుభ క్రి పరాయణుడు. దుర్మార్గులైన కౌరవుల కడకు 

పరమ పురుషుడైన కృష్ణుని పంపుట కాతడు కొంచెము సంశయించెను. ఆ 

దుర్మార్గులేమి చేయుదురో యని ఆతని భయము. కృష్ణుడు చెప్పిన సమాధానమును 

విన్న తరువాత నతనికి ఆ సంశయము పోయెను. తాను జూదమాడుటచేతనే 

తమ్ములకును, భార్యకును, తల్లికిని పెక్కుపాట్టు కలిగెనని ఆతడు మనస్తాపము 

పొందిన సందర్భములు ఒండు రెండు కలవు. “తిమ్మియన దిమ్మియగు నిది 

(బమ్మి యనగ (ఒమ్మియే యగు నీవు వేపలుకులేల ఇచ్చవచ్చిన యట్లు 

చేయింపుమయ్య” అని అతడు కృష్ణుని ప్రయాణమునకు ముందు చెప్పిన పలు 

కులు అతనికి కృష్ణుని యెడగల విశ్వాసమును భ కిని సూచించుచున్నవి. భీము 
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డమాయకుడు. కౌరవులపై అమితమైన కోపమున్నను అన్న సంధిని కోరుచుండు 

టచే తాను కూడ సంధి కుదుర్చుకొని రమ్మని అతడు కృష్ణునితో చెప్పెను. 

భీమునికి కోపమలంకారమైనట్టు శాంతమలంకారము కాదని కృష్ణుడెరుంగును. 

అందుచే సమయోచిత |పసంగ మొనర్చి ఆతని యందు కోపము రగిల్బెను. 

కృష్ణుడన్న మాటలు కొన్ని, అభిమాన శాలియగు భీమునికి కోపము కలిగించెను,, 

అందుచే నతడు కృష్ణుని కూడ నిందించుట సంభవించెను. ఇట్టని ఆతనికి కృష్ణుని 
యెడ భక్తి లేంపోలేదు. తమ్ములు సైతము తాను కృష్ణుని గూర్చి పల్కిన 

పల్కులను నిరసింపగా నతడు నొచ్చుకొనెను. |దౌపది కూడ నతనిని రెచ్చ 

కొట్టిన క్లే మాటలాడెను. అర్జునుడు కృష్ణుడు రాయబారమున కేగునప్పుడు తటస్థు 
డుగా మాట్లాడిను. “నుడువదలసినదంతయు నుడివె ధర్మ తనయు డీవేగుచుంటివి 

దైవమూరర్తి వింక( గొదవేమి గాఏంప నొండె పోరపొసగింప నొండె నీ భార 

మయ్య” అని అతడు కృష్ణునితో పల్కిన పల్కులిందుకు నిదర్శనములు. 

కృష్ణునియందతనికిగల భక్తి అపారము. అట్లే భీష్మ దోణుల యెడకూడ నతడెంతో 
భక్తి ృపదర్శించెను. పెద్దలైన వారితో యుద్ధము చేయుటెట్టని యాతడు సంళ 

యించి వారి యనుమతి వేడుముని కృష్ణుని ప్రార్థించెను. షష్టాంకమున పతి 

పక్షమునందున్న గురు భీష్మాదుల చూచి ““రాజ్యేందిరకై వృధాగా మనమిందర 
(మందగ,జేసి ఈ [క్రియన్ డెందము రాయిగా సిరి గడించుటకన్నను బిచ్చ 

మొప్పదే”” అని కృష్ణునితో పల్కెను. విశ్వరూప సందర్శనమైన పిమ్మట “నా 

అజ్ఞానము పోయినది నీవు లోకక్షయ కర్తవగు ర్నుదుండవు కాని యాదవ పట్ట 
భదుండవు కావు. నీచే జంపబడిన ఈ భీష్మాదియోధుల( బిష్టపేషణ మొన 

ర్చుట నా యశ(బునకే కాని వేటొండు కాదు” అని యుద్ధమునకు సిద్ధుడయ్యెను. 
నకులుడు భారతమున “కడవగ నొకళ్ళు పసరము నడిచిన వేరొకరు పెయ్య 
నడువగవలెనే చెడుతెరువా కౌరవ్యుల కడనుండగ నిమ్ము మనకు [కౌర్యంబేలా” 
అని సంధికే అనుకూలుడుగా నుండెను. నాటకమున నట్టుగాక తమ బలసంపదను 
పేర్కొని సంధి నడపుచు యుద్ధమునకు కూడ రంధి నడుపుచుండుమని 

కృష్ణునితో చెప్పెను. సహదేవునికి సంధి సమ్మతము కాకుండెను. 'జూదమున 
ధర్మరాజు సమస్తమును ఓడిపోగా తమకు రాజ్యమున భాగమెట్లు కల్గునని ఆతడు 

(పళ్నించెను. “దొర యొక్క.ండశ నేటిమాట బలవంతుండెవ్వడో వానిదీధర”” 

అని అతని భి పాయము. అందుచే బాలుని మాటలని పెడ చెవిని పెట్టక బల, 
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పరా|కమములకు ఫలముగా రణభేరి (మోగి=పుడని యాతడు సూచించెను. 

(దౌపదికి కూడ కృష్ణుడు సంధి చేయ నేగుట యిష్టము కాకుండెను. ధర్మజుడు 

సంధికి యత్నింపుమని కృష్ణునితో చెప్పుట యామె కాశ్చర్యము కలిగించెను. 

అందుచే నామె సమయము దొరకినప్పుడెల్ల యుద్ధము చేయుటయే మేలని 

తెల్పుచు తాను పడిన పాట్టన్నియు నేకరువు పెట్టుచుండెను. 

ఈ విధముగా తిరుపతి వేంకట కవులు కృష్ణ, పాండవ, [దౌపదుల 

పాతలనే కాక ఇతర పాతలను కూడ మిక్కిలి నేర్పుతో చితించియుండిరి. 

దుర్యోధనుని దురభిమాన దురహంకార ములను, ధృతరాష్ట్రుని సుతవళంగతత్వ 

మును, (దోణ భీవ్మ విదురాదుల ధర్మపక్షపాతమును, అశ్వత్థామ పితృభక్తి 

రాజస |పవృత్తులను, నారదాది మహర్షుల విశ్వ శేయ కాంక్షను వారు వెల్ల 

డించిన తీరు నిరుపమానముగా నున్నది కర్టుని శీలమును (పదర్శించుటలో వారు 

అధికమైన [శద్ధ వహించియుండిరి. కర్ణుడు దుర్కోధనుని యందలి మై! తిచే 

నాయా సందర్భములందు కొన్ని అనుచిత వచనములు పల్కినను యుక్తాయు క్ర 

విచక్షణుడుగను, గురు మాతృ భక్తుడుగను గోచరించుచున్నాడు కుంతీ కృష్ణు 

లతో |ప్రసంగించునప్పు డాతడు పల్కిన పల్కులను పరిశీలించినచో నీ విష 

యము సువ్యక్తము కాగలదు. చతుర్ధాంకమున కృష్ణునితో నతడు “అఖిల 

మెజిగియు( బార్థుల ననఘమతుల నట్టు నభనాడు నే(దూల నాడుటెల్స నల సుయో 

ధను [పియమున కది తలంపు వచ్చి నా మనస డపుడప్ట విచ్చి నొగులు” నని 

చెప్పుట యాతని యంతస్తత్త్వమును చక్కగా [పకటించుచున్నది. కుంతి యెడ 

నాతనికి భక్తి గౌరవములుండినను “ఇంచుకయైన లోకరుణ నెంచక కన్న 

కుమారు గంగ కర్పించిన గొడురాల విక( |బ్రేముడి ఎక్కడిదమ్మ నీకు”. నని 

అత డామె నిష్మరుణత్వమును నిశితముగా నిరసించియుండెను. అయినను కుంతి 

కోరిన వరము లెల్ల నొసంగుట యతని మహోదార్యమును వేయి విధముల (పక 

టించుచున్నది. అతని రాజభక్తి ఇంతింతనరానిది. తా న్మగజుడనని తెలిసినచో 

ధర్మమూర్తి యగు యుధిష్టిరుడు రాజ్య మొల్రక పరిత్యజించుననియు, నిత్య 

సత్యవతుడైన అతడే రాజ్య మేలుటకు తగినవాడనియు నతడు పల్కుట అనన్య 

సామాన్యమైన ఆతని గుణ|గ హణ పారీణతకును, ధర్మ పరాయణతకును తార్కా 

ణము. “అరయన్నేరనివాడగాను విను కృష్ణా యుద్ధ యజ్ఞం బొగిన్ జరుగున్” 
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అను పద్యము ఆతని వివేకమునకు నిదర్శనము. కర్ణ పాత పోషణమున తిరుపతి 

కవులు చూపిన నేర్పు మెచ్చదగియున్నది. 

పాండవోద్యోగ మున పద్యమయము గా జరిగిన సంభాషణములు అత్యంత 

రమణీయములుగా నున్నవి. తిరుపతి వేంకట కవుల పాండవోద్యోగ ముల |పచా 

రొముకకు సులభ సుందరమును, భావగంభీరమును, నాటకోచితమునునై న వారి 

పద్య రచనా [పౌథిమ యెనలేని దోహద మొసంగి యుండుట నిర్వివాదమైన 

విషయము. కొన్నిచోట్ల వారు తిక్కన భావమలనే [గహించినను పెక్కు. సన్ని 

వేశములలో సౌంత భావములతో కూడిన పద్యములెన్నో రచించియుండిరి. 

అవియు సర్వ విధముల భారత పద్యములను పోలియుండుట ఆ మహాకవుల 

పద్య రచనా పరిణతికి తార్కాణము. “అదిగో ద్వారక - నందకుమార యుద్ధ. 

మున - ఉన్నది పువ్షి మానవులకో యమభూషణ - అయినను పోయి రావలయు 

హస్తినకు - భీకరమై అగాధమయి - సేవాధర్మము సూతధర్మము గాన - 

చెల్లియొ చెల్లకో - జెండాపై కపిరాజు - చంపెడి వాడు కాడొకడు - ఆరయ 

న్నేరని వాడగాను వినుకృష్ణా - సేవా ధర్మముగాన - వట్టి బిభీషికల్ పలుకు 

వైఖరి గాదిది” మున్నగు పద్యము లిందుకు నిదర్శనములు. ద్వితీయాంకమున 

భారవి కిరాతార్టనీయము నందలి క్లోకములకు అనువాదములై న పద్యములు 

కొన్ని గోచరించును. “మోరకులు కౌరవులు నీతి దూరులనుచు - మానహానికి 

సమ్మతింపరు మహాత్ములు - నాల్లు పయోధులో యనగ నాలుగు దిక్కురులో 

యనంగ - బరువు మోయంగ లేని దుర్చులులు” మొదలగు పద్యములు అను 

వాదములయు; సందర్భోచిత ములును సరసములునై ఇంపు నింపుచున్నవి. 

ఆంధ దేశమందలి అక్షరాస్యులలో ఉద్యోగ విజయము లందలి పద్యములు 

రె:డో మూడో రాని వారుండరనుటలో నతిశ యో,క్తి లేదు. ఈ నాఓక ములందు 

వారి పద్య రచనా కౌశలము పరాకాష్ట నందినది. ఆందలి పద్యములు కొన్ని 

భారతము నందలి పదములకు కూడ వన్నె పెట్టునట్టుండును. నాటక ములు 

(పదర్శితము లగుచు: డగా జూచి యందలి పద్యముల పదలాలిత్య, భావ 

గాంభీర్య, రస బంధురత్వముల కరి మైమటవని వారుండరు. 

తిరుపతి వేంకటకవులు పాండవోద్యోగమున నాటకలక్షణములన్నియు 

పాటించుటకు యత్నించిరి. ఇందు ధీరోదాత్తుడైన ధర్మజుడు నాయకుడు. 

(పథాన రసము వీరము. నాటకమున నాంణకములున్నవి, నాందీ పద్యము 
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(ధర్మజ్ఞుండరి భీము, డర్జున, యకోధాముండు) పం|డెండు పదములతో కూడి 

శబ్దము చేతను, ఆర్థము చేతను కూడ కావ్యార్థ సూచన కావించు చున్నది. విశ్వ 

రూపధరుడు, పార్థ సారధి, సత్కర్మాధ్యక్షుడు, మున్నగు పదములు నాటకము 

నందలి కొన్ని సన్నివేశములను సూచించుచున్నవి. ఇందలి |పస్తావన సూ తధార 

మారిషుల సంభాషణతో కూడియున్నది. మారిషుడు ''ప్మాతముల నన్నింటి 

నాయ త్తపరిచితివా” అని సూతాధారుడడుగ సర్వమును సంసిద్ధముగనే 

యున్నది కాని, మన పాముల యందొక్కరుడు మాత్రము మన పతిప క్షి 

వంచనకు లోబడి మనల త్యజించి యరిగెనని పల్కెను. స్తూతధారు డెవరతడని 

అడుగ నతడు తన మేనమామయేయని సమాధానము చెప్పెను. అప్పుడు సూత 

ధారుడు కోపముతో |ప్రతిపక్షినుద్దేశించి “మున్ను సుయోధనుండు నృపముఖ్యుని 

ధర్మజు భాగినేయు(గూడన్ నెజి-బోవు శల్యుని ఇత్యాది పద్యమును చదివి 

దుర్యోధనుడు పాండవులకు సాయము చేయ నేగుచుండిన శల్యుని సమస్త 

సౌకర్యములు కల్గించి తన పక్షమునకు తిప్పుకొనుటను సూచించెను. నాటక ము 

వీర రస పధానమగుటచే మారిషుని ముఖమున శరద్భతు వర్ణనము కావింప 

బడినది. “భీమ ధనంజయ (పభ లభీమములయ్యిను' 'ఆను పద్యము శ్రేయుక్తమై 

శరదృతువును కథాంశమును కూడ సూచించుచున్నది. సూూతధారుడు ఈ నాటక 

చ[కమును [తిప్పగలవాడు ''నా బావమజది మురళీదాసు. నీవుపోయి వెంట బెట్టు 

కొని రమ్ము” అని మారిషుని పంపెను, ఈ మురశీదాసు నాటకమునందలి కథ 

సంతను నడపిన కృష్ణుడే. ఇది అర్జునుడు ద్వారక కేగి కృష్ణుని వెంటబెట్టుకొని 

వచ్చుటను తెల్పుచు ప్మాత ప్రవేశ సూచన గావించు చున్నది. తరువాత తిరుపతి 

కవుల గురువైన చర్ణ (బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి గారి స్తుతి యున్నది ఇది కవినామ 

కథన మను (పస్తావనా లక్షణమున కనుగుణముగా నున్నది. ఈ |పస్తావనలో 

కాలమహిమ వర్ణింపబడినది. కాలవళమువనే సర్వమును జరుగుచుండును. కృష్ణు 

నంతవాడు సంధికేగినను సంధి కుదురకపోవుట కాల [ప్రభావము చేతనే. కృష్ణు 

డవతారమెత్తుట కూడ చూభారము నడంచుటకే యగుటయు కాల |పభావమునకు 

తోడ్పడుచున్నది. నాటకా న్తమున లక్షణానుగుణముగా భరతవాక్యము 

(వాయబడినది. 

పాండవోద్యోగము నందలి కథ పౌరాణిక మగుటచే నొండు రెండుచోట్ల 
నతిలోక విషయమును (ప్రదగ్శింపక తిప్పినదికాదు. విశ్వరూప సందర్శనము, 
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కర్ణుడు కౌ తేయుడేయని సూర్యుడు సాక్ష్య మొసంగుట, కృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రునికి 

దృష్టి సౌభాగ్యము కలిగించుట మున్నగునవి ఇందుకు నిదర్శనములు. ఇతర 

పాండవ నాటకములందుకంటె నుద్యోగము నందలి సంఘటనలు ఎక్కువ 

గంభీరమలును, నాటకాను కూలములునై యున్నవి. ఉద్యోగమున పద్యభాగము 

కంటె గద్యభాగము తక్కువ. [వాసినంతవరకు గద్యము కూడ సులభమై, 

సందర్భోచితమై సరసముగా నున్నది. పద్య రచనలో కాని, గద్యరచనలో కాని 

తిరుపతి వేంకట కవులెచ్చటను పాండిత్య (ప్రకర్ష (పదర్శించుట.కై యత్నించి 

యుండలేదు. అసలు వారి కవిత్వము సహజముగా [ప్రసన్న మైనది. పద్యము 

లందలి (పసాదగుణమే పాండవోద్యోగ విజయముల కెనలేని పశ స్తి చేకూర్చినది. 

రెండు మూడు చోట్ల తిరుపతి వేంకటకవులు చమత్కారమునక్రై శ్రేష 
నుపయోగించి యుండిరి. (పస్తావన యందలి ““భఖీమ ధనంజయ (పభ లభీమము 

లయ్యెను'' అను పద్యమున శరద్భతువును వర్ణించుచు, కావ్యార్థ సూచన కూడ 

కావించుటకై వారు శ్లేషనుపయోగించిరి. ఆటే నాందీ పద్యమున కూడ 

కావ్యార్థ సూచన కొరకే శ్లేష యుపయోగింపబడినది. ద్వితీయాంకమున కృష్ణుడు 

“న్యాయ మార్గంబు వినని కర్ణ తయంబు కలుగువాడు కదా'' అని ధర్మరాజుతో 

చెప్పిన పద్యమున కర్ణ త్రయ శబ్ద్బపయోగము చమక్కార శోభితమై 

యున్నది. దుర్యోధనునికి రెండు కర్ణములు సహజములై నవి. మూడవ కర్ణము 

కర్ణుడు. అతడు కూడ దుర్యోధనుని న్యాయమార్గముస అనుసరింపనీయడని 

కృష్ణుని ఆధి పాయము ఆ అంకమునందే భీముడు “ఎట్టి కృత్యంబుల నెందునే 

నడుగుదాటరు పాండవులన్న మాటకున్” అని పల్కి. నప్పుడు కృష్ణుడు 

““సుయోధకుని తొడలు విరుగగొట్టి చంపెదననియు, దుళ్ళాసనుని జమ్ము 

వీల్చి నెత్తురు తాగదననియ నీవన్న మాటలు కావా?” అని _పళశ్నించెను. భీముడు 

నేనన్న మాటలే యనెను. అప్పుడు కృష్ణుడు నవ్వుచు “అయినచో "భీముడు 

దక్క దక్కిన పాండవులే అన్న మాట కడుగుదాటని వారు” అని, అన్నమాట 

అను శబ్దమును ద్వ్యర్థి” _పయోగించెను. అప్పుడు భీముడు '“ఓయీ, అన్నమాట 

యనగా నీకర్ణమే తెలియకపోయె” నని కృష్ణునధిక్నేపించెను. ఇచ్చట అన్న 

అను పదము ““అనినట్టి”, “అన్నయొక్క'' యని రెండర్థములలో వాడబడినది. 

తృతీయాంక విష్క ంభమునందు “ఆనుకలంబు'' అనుమాట ద్వితీయ చతుర్ధ 

పాదాంతములందు వాడబడినది. ద్వితీయ పాదంత మందలి అనుకలమును 

విడదీయవచ్చును (అనుపడవ). ఆనుగల మనగా అను 
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కూలమను అర్థమున్నది. తిరుపతి కవు లెచ్చటను [ప్రయత్న పూర్వకముగా 

శబ్దాలంకారములను గాని, ఆర్థాలంకారములను గాని వాడి యుండలేదు. కొన్ని 

చోట్ట ఆవి అ పయత్నసిద్ధములై రచనకపతి మానసొందర్యమును చేకూర్చు 

చున్నవి. ఈ విధముగా నాటకోచితమైన పద్యరచన చేతను, రసవంతమైన పద్య 

సంభాషణా చాతుర్యము చేతను, భావ గాంభీర్యము చేతను, రస పాత పోషణ 

కౌశలము చేతను, సన్నివేశ నిర్మాణ నైపుణ్యము చేతను తిరుపతి వేంకట 

కవులు పాండవోద్యోగమును సర్వ రసికజన మనోభిరామము కావించి 

యున్నారు. తెలుగుభాష యుండు నంతవజకు నాం|ధ నాటక రంగమున పాండ 

వోద్యోగ విజయములు మహోజ్ఞ్వల దీపములైై వెలుగొందుచునే యుండును. 

ఏఈ 

ఇరువురు గూడియే రచన యెప్పుడు చేయుదు రొక్క_వేళ నొ 

క్క రొకటి యొక్క రింకొంకటి కైకొని చేయుదు హెచ్చు త 

గ్గొరులకు( గానరాక యవి యొక్కరు చేసిన భంగినుండు నొ 

కురు రచించి రేనియును గా(దగు తిర్బతి వేంకటీయమై. 

బల్. శ్ర శ్ర 

ఏను(గు నెక్కినాము ధరణీందులు చూడగ నిక్కినాము స 
న్మానము లందినాము బహుమానములనే ([గహించి నార మె 

వ్వానిని లెక్కసేయక నివారణ దిగ్విజయం బొనర్చి [ప 

జ్ఞానిధులంచు పేరు గనినారము నీవనన్ సరస్వతీ ! 
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ఇప్పుడంటే నాటకరంగం ఇలా (పజాదరణకోసం (పాకులాడాల్సిన స్థితి 

పట్టిందిగానీ, ఒకప్పటి పరిస్థితే వేరు. ముఖ్యంగా రెండవ [ప్రపంచ యుద్ధానికి 

పూర్వం. అప్పట్లో నాటకాలకు |పజలే ఎగబడేవారు. నటులకు పేరూ (పథ్యా 

తులే కాదు, తగినంత ఆర్జన ఉండడం కూడా కద్దు. 

_ నాటకరంగం మంచి ఉన్నతస్థితికో ఉన్న రోజులవి. చదువుకొన్నవారూ, 
మేధావివర్గంవారు నాటక కళకు అంకిత మైన రోజులు. అప్పట్లో నాటకం మేధావి 

వర్గం నుంచి పుట్టినా, మేధావి వర్గానికి మాతమే పరిమితమైపోలేదు. సామాన్య 

(పజల హృదయాల వద్దకు వచ్చింది. |పజలు డబ్బిచ్చి చూసి, ఆనందించగలిగే 

స్థితిలో వర్టిల్లింది. 

ఆంతెందుకు? ఆధునికయుగ వైతాళికుడు - సంఘ సంస్కరణే తన 

జీవిత తపస్సుగా భావించిన మహనీయుడు కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులుగారే 

తొలి తెలుగు నాటక |పదర్శనకు శుక్టాంబరధరం పాడారంచే, నాటకానికి-| పజా 

చైతన్యానికి ఆ రోజుల్లో ఉన్న దగ్గరి సంబంధం ఏపాటిడో గుర్తించవచ్చు. 

కళా మౌల్యాలకంటె సంస్కరణ విలువలే (పధానమనుకొనే తీవవాది కందు 

కూరి. ఆయనే తొలి తెలుగు నాటక |పదర్శన ఏర్పాటు చేశాడంటే, నాటకంలోని 

మహత్తర లక్షణమేమిటో మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఆ లక్షణం- 

“జీవితాన్వయత' అనేది. 

కళా (ప్రయోజనం, పరమార్థం, సామాజిక చెతన్యం, బాధ్యత వగైరా 

తాలూకు మాటలన్నిటినీ కలిపి మరింత సజావుగా కుదించి చెబితే “జీవితా 
న్వయత' అవుతుంది. 'జీవితాన్వయతి అంటే జీవితానికి అన్వయం కాగల 
విశిష్ట గుణభావ సంపుటి ఉన్న రచనే ప్రయోజనాత్మక రచన. లేనిది, కేవలం 

“కళకళ కోసమే" వంటి సిద్ధాంకాలకు అంకితమయ్యే కాలక్షేప రచన. 

తెలుగు నాటక రంగాన్ని ఆరంభకాలం నుంచీ చూస్తే, అది (క్రమంగా 

సాధారణ (ప్రజల ఆదరణకు దూరమైపోతోందన్న సత్యాన్ని గుర్తించగలము. 
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మొదట్లో కొందరు మేధావులు తీర్చిదిద్దిన నాటకరంగం, సాధారణ (పజాదగణ 

ఎక్కువైన కారణంగానే, వృత్తిపర కళాకారుల యాజమాన్యంలోకి వచ్చింది. 

ఎన్ని అవలక్షణాలున్నా తట్టుకొని నిలిచింది. అయితే క్రమంగా వృత్తిరంగం 

దెబ్బతినడం మొదలయ్యాక, కొందరు కళాభిమానుల చేతుల్లో ఊపిరి తిప్పు 

కొంది. ఆ పిమ్మట అభ్యుదయవాదుల చేతుల్లో కొత్తరూపం, చైతన్యం సాధించు 

కొంది. (పజాపోషణకు దూరం కాకుండానే, కొత్తరూపం సాధించుకోవడం ఒక 

గొప్ప విజయం. తర్వాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, 

తెలుగు నాటకరంగం మాత్రం ఏ కొద్దిమంది బౌత్సాహికుల చేతుల్లోనో ఊపిరి 

'సిలుపుకొని (పజాదరణకోసం పలవరించే దుర్దశ పట్టింది. ఒకప్పుడు పోటీలు 

పెట్టి, సువర్ణ కిరీట, కంఠాభరణ, కంకణాదులను నటులకిచ్చిన జనమే, ఇవ్వాళ 

నాటకాన్ని అభిమానించి పోషించడం లేదంటే కారణం ఏమిటి? సినిమాల తాకిడి 

అనడం శష్క్మమైన సమాధానం మా(తమే. కళాత్మక విలువలను సాంకేతిక 

విలువలు దెబ్బ తీశాయనో, [పజల ఆర్థికస్థితిలో మార్పులు వచ్చాయనో, వినోద 

(పదర్శనల్లో వైవిధ్యం పెరిగిందనో ఇతర్మత కారణాలు చెప్పినప్పటికీ అవి 

గౌణమైనవే కాని, (పథాన కారణం మ్మాతం కావు. మానవుని విజ్ఞానం (పతి 

రెండున్నర సంవత్సరాలకు రెట్టింపవుతున్న సందర్భంలో కూడా, నాటకరంగం 

సునాయాసంగా |పజాదరణను సాధించే శక్తిని సమకూర్చుకోలేదంటే ఆశ్చ 

ర్యంగా ఉంటుంది. దీనికి పథాన కారణం- నాటక రచనలో ఉంది. 

ఇప్పుడు కూడా మేధావి వర్గంగా చెలామణి అయ్యేవారి చేతుల్లోనే నాటక 

రంగం (నాటకరచన, (పదర్శన) ఉంది. కాని అది వారికి మాత్రమే పరిమితమై 

ఉండడం గమనీయం. సామాన్యులను ఆకర్షించడం లేదు. ఫలితంగా నగరా 

ల్లోనూ, నాగరక వాతావరణం ఉన్న (ప్రాంతాల్లోనూ నాటక రంగం మిణుకు 

మిణుకు మంటోంది తప్ప, సామాన్య జనులమధ్యగా, సాధారణ పట్టణ, పల్లె 

(పాంతాల మధ్యగా లేదు. ఇవ్వాళ కొందరు (పయోక్రలు, సమాజాలు సగర్వంగా 

చాటుకొనే (పగతి అంతా “రంగ స్థల సాంశకేతికత' పేరుతో కలగాపులగంగా 

ఉండవచ్చేమో కాని, నూలికమైస వస్తు ఆవిష్కరణలో లేదు. ఈ “వస్తు ఆవి 

మ్యరణ'కు సాహాయ్యకంగా కాకుండా, దానికంటె మించిన దానిగా “రంగస్థల 

సాంశకేతికతిను చూడడం మూలంగానే, సగం వైఫల్యాన్ని నాటక రంగం చవి 

చూసున్స దేమో! గ్త్ 
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ఇవన్నీ (పదర్శనకు చెందిన అంశాలు - ఇలాటివి ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. 

సత్యహరిశ్చం|! దీయం గురించి చర్చించేటప్పుడు ఈ |పదర్శనా లెందుకు? అనే 

[పళ్న ఉత్పన్నం కావచ్చు. కాని నాటకానికి పధానలక్ష్యం పఠనం కాదు- 

ప్రదర్శనం. రచయిత చూపెట్లే వాద సాండిత్యంకాదు, నాటకాన్ని [పజలవద్ధకు 

తీసికొనివెశ్రేది. వాద్మపతివావనలో చూపెట్టే (పాణ్యపతిష్ట- సారథ్యం. నాటి 

రచనలకూ- నేటి రచనలకూ తేడా ఆంతా ఇక్కడే ఉంది. పజల గుండెల్లో 

[పతిధ్వనించిన నాటి నాటకాల్లో ఒక మణిపూస బలిజేపల్లి సత్యహరిశ్చందీయం. 

హరిళశ్చందీయాన్ని గురించి చర్చించడానికి మునుపు స్థూలంగా నాటక 

రంగానికి సంబంధించి మరొకటి, రెండు అంశాలను పేర్కొనక తప్పదు, 

నాటక రచన అన్నదాన్నే చూద్దాము. 

వాక్యాన్ని రాయగలిగే వారందరూ రచనను చేయలేరు. అలాగే ఏదో 

ఒక రచనను నేర్పుగా తీర్చగలిగే వారందరూ, నాటక రచననూ చేయలేరు. 

నాటక రచనకు ఒక (పత్యేక మాధ్యమం (medium) ఉంది, ప్మతికారచసకు, 

కవిత్వరచనకు, రాజకీయ రచనకు, [ప్రతిదానికీ ఒక (పత్యేక మాధ్యమం ఉన్నత్లే 

దీనికీ ఉంది. మాధ్యమాన్ని గుర్తించి రచన చేస్తే తప్ప ఆ రచన విజయవంతం 

కాలేదు. ఒక నాటకంలో జీవకళ రావాలంటే, దాని మాధ్యమం మీద పూర్తి 

పట్టు ఉండాలి. 

రెండవ |ప్రవంచ యుద్ధానికి పూర్వం దిట్టలై న మహాక వులె_దరో ఉన్నారు. 

కాని వారిలో నాటకకర్తలు? కొందరు మా(తమే. వారి రచనల్లో కూడా ఏ ఒకటి 

రెండో మ్మాతమే నిలదొక్కుకోవడం గమనీయం. ఒక విషాడ సారంగధర, 

ఒక గయోపాఖ్యానం, ఒక పాండవోద్యోగ విజయాలు,ఒక సత్యహరిశ్చం|ద్రీయం. 

ఇలా [పతి మహా నాటక కర్త రచనల్లోనూ మణిపూసల్లా నిలదొక్కుకొన్నవి, ఏ 

ఒకటి రెండు మ్మాతమే. ఆ రచన చేసిన వేళావిశేషమనుకోవాలో, కాదంటే 

నాటకమాధ్యమంలో సంపూర్ణ కృతార్థత సాధించిన ఫలం అనుకోవాలో, ఒక 

క్కరికి ఒక్కొక్క రచన గొప్ప పేరు [పథ్యాతులు తెచ్చింది. నటుల విషయం 

లోనూ అంతే, ఒక్కొ క్కరికి ఒక్కో పాత్ర మారు పేరుగా నిలిచింది. ఆనాటి 

మహానటులు హరి పసాదరావు, కృష్ణరావు, రాఘవ, గోవిందరాజుల, యడవల్లి, 

డి. వి. సుబ్బారావు. స్థానం... ఇలా ఎందరో, ఏ ఒకటి రెండు పాతలకో 

గొప్ప యశస్సును ఆర్జించుకొన్నారు. వాటికి మాత మే జీవకళలు నింపారు, 
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అంటే ఏమిటి?... [పతి నాటకానికీ తనదంటూ ఒక మాధ్యమం ఉన్నట్లే, (పతి 
పాతకూ ఒక (పత్యేక మాధ్యమం ఉంటుంది. దాని రహస్యాన్ని సాక్షాత్క 

రింప చేసికోవడమే రచయితైనా, నటుడైనా సాధించే తపస్సిద్ధి; సంపూర్ణమైన 

కృతార్థత. 

ఆలా రచనామాధ్యమంలోనూ, (పదర్శనామాధ్యమంలోనూ సంపూర్ణ 

కృతార్ధ్థ తను సాధించిన నాటక మే సత్యహరిశ్చం|దీయం. తెలుగునాడు మూల 

మూలల్లోనూ (పసిద్ధికెకిన హరిశ్చం! డీయ నాటక రచయిత బలిజేపల్లి 

స్వయంగా గొప్ప నటుడు. నాటక రంగం నుండి సినిమా రంగానికి వెళ్ళి 

నటునిగా విజయం సాధించినవాడు. రచయితగా “బుద్ధిమతీ విలాసము, హరి 

శ్చందీయనున్ , (శ్రీమదు త్తర రామాహ్యయ నాటకంబు, స తాజిత్యుతో 

ద్వాహమున్' రచించాడు. వీటికి “పురాణాధునికరంగత్సత వి శేణికి కేల్ళోడ్చి' 

'దృశ్య|పబంధోరు వైఖరి” రచించాడు ఆయన రచనా విజయానికి ఆయువు 

పట్టులాటి మాట ఇది. దీని విషయం తర్వాత చూద్దాము. ఇప్పుడు గుర్తించా 

ల్సింది- ఈయన ఇన్ని నాటకాలను (వాసినా వీటిలో గొప్ప (పసిధ్ధిని పొందింది 

హరిశ్చందీయమే. 

ఇంకొకటుంది= 

హరిశ్చం[దీయాన్ని కూడా ఎందరో (పసిద్ధులు [వాశారు. తొలి నాటక 

[ప్రయోక్త కందుకూరి వారే [వాశారు ఆంధ్ర నాటక పితామహుడుగా పేరు 
పొందిన ధర్మవరం వారు (వాళారు. ఆయన కేమా[తం తీసిపోని ఆంధ చార్మితక 

నాటక పితామహుడు కోలాచలంవారు (వాళారు. ఆయినా జనంలో నిలిచింది 

బలిజేపల్లి రచనే. 

దీనికేమిటి కారణం? 

(పతి కథలోనూ ఒక ఆయువు పట్టులాటి దృశ్యం-భాగం- వుంటుండి. 

దాన్ని ఆవిష్య్మరించడంలో ఒక్కొక్కరి (ప్రజ్ఞ అనుపమానంగా వుంటుంది. 

“నాటకాల్లో శాకుంతలం- అందులోనూ చతుర్ధాంకం' ఆన్న వాక్యంలోని మర్మం 

ఇదే. హరిశ్చదీయంలో శ్మశాన దృశ్యం-కాటిసీను కూడా అలాటిదే. [ప్రదర్శన 

దృష్టితో చూసినా, రచనా దృష్టితో చూసినా ఆయువుపట్టు అదే. దాని ఆవిష్క 

రణలో బలిజేపల్లి మిగిలిన హర్చిశంద్రీయ రచయితలందరినీ ఆధిగమించాడు. 

అందుకే అది అంత విజయనంతమైంది అని కొందరు భావిస్తారు. 
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కాని ఇది పూర్తిగా నిజంకాదు. కొంతదాకా నిజమైనా దాగికి కారణం 

వేరు. 

ఆయువుపట్టులాజి దృశ్యాన్ని తీర్చిదిద్దడమనేది ఒక పరీక్షలాటిడి. నటుని 
కైనా పరీక్షే. రచయితకై నా పరీక్నే. ఆ పరీక్షలో సంపూర్ణ విజయ. పొందా 

లందే నటుని దృష్టిని రచయిత పూర్తిగా ఆకళింపు చేసికొంటేకాని సాధ్యం 

కాదు. బలిజేపల్లి హరిళశ్చదీయ విశయంలోని రహస్యం అదే. 

ఆయనలో నటుసి దిష్టి, నా£ఓక రచయిత దృ్నష్షి, కవి దృషి-మూడూ 
లబ | లబ వీట 

అపూర్వ (తివేణీ సంగమంలా ఆందంగా కలిసిపోయాయి. 

నాటక రచయిత భాపిసాడు. మనోనే[ తంతో సన్ని వేశాలను దర్శిస్తాడు. 

పాతను స్పందిస్తాడు. రచనగా సమర్పిస్తాడు. 

కాని నటుడు (పతి శద్దానికీ, వాళ్యానికీ, భావానికీ తన గొంతుతో, 

చూపుతో, కదలికతో పాణం పోయాలి. ఒక దృశ్యాన్ని అభింయిస్తున్నప్పుడు 

రంగస్థలంపైని ఇతర అంకాల మీదకుగాని, అమరిక మీవకుగానీ [(పేషకుల 

దృష్టిని జారిపోనివ్యకుండా, వారి పూర్తి ధ్యానాన్ని తనపెకే ఆకర్షించుకొని, 

తన అభినయం వారిలో రసానందంగా పరిణమి=పచే యడానికి, (పతి మాటకు, 

భోవానికి పదును చెక్కి. వదలాలి. రచనాశిల్పం తాండవించేలాగా . వాక్యం 

(వాయడం వేరు. అభినయ శిల్పం [పకాశించేలా ఆ వా్యూన్ని | పేక్షకులకు 

ఆందించడం వేరు. 

చాలా నాటకాలను చూస్తున్నప్పుడో, చదువుతున్నప్పుడో రచనకు. 

నటనకు-రంగ స్థలానికి మధ్య సరైన పొందిక, అన్వయం, తూకం అమరలేవని 

పిస్తుంది. అందే, నటుని దృష్టితో రచయిత దృష్టి సరిగా సమ్మేళనం పొంద 

లేదన్నమాట. వాటి సమ్యకృమ్మేళన అరుదుగా జరిగే చార్మితక ఘటన. అలాం 

టిది బలిజేపల్లి రచనా విషయంలో సిద్ధించింది. అనన్యమైన విజయం లభించింది, 

ఇంకో విషయం కూడా వుంది. ఒక రచయిత ఒక్కో పాత విషయంలోనో, 

ఓక్కో సన్నివేళంలోనో అలాటి సమ్యక్సమ్మేళనా లక్షణాన్ని నిరూపిస్తాడు. 

అన్ని పాతల పట్టా, అన్ని రంగాల, దృశ్యాల పట్లా సమంగా ఆ నటనా-రచనా 

'సమ్యస్టృమ్షిని (పదర్శించలేడు ఫలితంగా కొన్ని సన్ని వేళాలు, పాతలు మాతం 

10) 
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బాగా తయారై, మిగిలినవి పేలవంగా మారిపోయే [పమాదం వుంది. హరిశ్చం 

[దీయం విషయంలో ఆలాలేదు. (పతి పాత, (పతి సన్నివేశం కూడా బలంగా 

రూపొందాయి. కడకు నక్ష్మతకుడు, విశ్వామితుడు కూడా (పేక్షకుల హృద 

యాన్ని సహానుభూతి (Empathy) తో కదిలిస్తారు. అది నాటకానికి ఘన 

విజయం. దానికి కారణం -బలి జేపల్లిలో రచయిత-నటుని దృష్టి [పతి అంశం 

లోనూ అంత గొప్పగా సమ్యక్సమ్మేళనాన్ని పొందడమే. వీటికి తోడు కవి 

దృమ్షి కూడా వాటితోపాటు కలిసిపోవడంవల్ర మరింత నిర్మాణ సౌందర్యం 

నాటకానికి చేకూరింది. నాటక రచయితకంటే కవి కొంత భిన్నుడు. నాటక 

రచయిత సన్నివేశ పరికల్పనలోనూ, ప్మాతల మన స్తత్వావిష్మరణలోనూ, 

రంగస్థలపరంగా కథావిష్య్కరణలోనూ తన చూపును నిమగ్నం చేస్తే కవి 
శబ్బ-ధ్యని-రచనాగత సౌందర్యాల పట్ట, _ వస్తు అన్నుకమణిక కంటే వస్తు 

ఆలంకారికత పట్ట తన ద్యష్టిని కేం దీకరిస్తాడు. (పాయికంగా అందరూ శంకర 

కవిని, తద్వారా గౌరనను అనుసరించినా, వారి రచనలను చిన్న చిన్న మార్పుల 

తోటి యథాతథంగా రంగస్థలానికి అన్వయించుకోలేము. తిక్కన నాటకీయశైలి 

ఎంత మహతత్తవమైనదై నా నాటకంగా రంగస్థలానికి అన్వయించలేను. అన్వ 

యించినా, పాండవోద్యోగ విజయాలలోని దీ ప్తిరాదు. తిరుపతి వేంక టక వులలాగే 
బ లిజేపల్లిలో కూడా కవిదృష్టి, నాటక రచయిత దృష్టితో కలిసిపోయి (ప్రవే 

శించింది. అందుకే (పతి పద్యం అంత అందంగా, నిండుగా వెలికివచ్చింది. 

నాటక పద్యంలో ఒక రహస్యం వుంది. ఆది పండితుల అధ్యయనానికి కుదిరి 

నట్టు వాస్తే ప్రయోజనం లేదు. నటుని సంభాషణ రీతికి దగ్గరగా తీసికొని 

రావాలి. డైలాగ్ పద్ధతిలో వుంటూ, కావాల్సిన పదం వద్ద విరిచి, (ప్రత్యేక మైన 

ఎ ఫెక్టును సాధించడానికి తగ్గ అవకాశం, గాఢత ఉ-డాలి, బలిజేపల్లి పద్యంలో 

అవి ఉన్నాయి. అంతకంటే గొప్ప గుణం-[పబంధ కవులలో కనిపించే ఒరవడి 

కూడా ఆ పద్యంలో ఉంది. ఆంటే ఆయన పద్యంలో సంభాషణ వైఖరి, 

" ధ్యనిగ తమైన లోతు, శబ్ద (పాబంధికత ఆందంగా కలిసిపోయాయి, తిరుపతి 

వేంకటకవులకంచే కూడా ఆయనలో కవి దృష్టి, నాటక రచయిత దృష్టి 

ఎక్కువగా సమ్యక్సమ్మేళనం పొందాయంటే సాహసం కాదు. వారి పద్యం 

సంభాషణ వైఖరికి ధ్వనివైభవంతో దగ్గరగా వుంటే, బలిజేపల్లి పద్యంలో 
అదనంగా (పాబంధిక గాంభీర్యం చోటు చేసికొంది. సత్యహ రిశ్చం దీయంలాంటి 
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విషాద (ప్రధాన (విషాదాంతం కాదు) నాటకానికి ఈ ఆదనపు గుణం మరింత 

నిండుతనం తెచ్చింది. 

ఇంత విపులంగా చెప్పినా ఈ సమ్యగ్దృష్టి వైభవం అనేది హరిశ్చందీయ 
విజయానికి ఒక్క కారణం మ్మాతమే. 

మరో కారణం ఏమంటే - కథను రంగస్థలాసికి అనప్టయించి ఆవివ్క. 

రించడంలో ఆయన చూపిన సారళ్యం-సూటిదనం. 

పాతలు ఎలాజివో తెలుసు. వాటి తొలిపలుకుల్లోనే ఆవి ఎలాటివో తెలిసి 

పోతుంది. వాటి మాటల (పభావం ఎలాగుంటుందో కూడా అవే తెలియ జెప్పు 

తాయి, సస్పెన్సు, వ్యంగ్యం, పరోక్షం అనే అంకాల [పమేయమే లేదు. 

అయినా నాటకం గొప్పగా రక్తి కడుతు ది. దానికి కారణం సూటిదనమే. అదేగొప్ప 

నంగా రూపొందింది. సంభాషణలో కాని, పద్యంలో కాని పాతల పరస్పర 

సన్నికర్షలో కాని ఆ సూటిదనం కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ నాటకం గొప్పగా 

వుందనిపిస్తుంది. 

ఈ సూటిదనం, సారళ్యం ఎలా సాధ్యమైంది? ముఖ్యంగా పద్యం నడక 

లోను, సంభాషణల బిగువులోనూ... దానికి ఆయనలోని నటుడు కారణం. 

సం[పదాయంలో నలిగిన కథా విషయాన్ని, 15 వ శతాబ్దం నుంచి భిన్న 

రూపాల్లో భిన్న రచయితల చేతుల్లో నలిగిన కథాన్ముకమణికను, వచోవై ఖరిని, 

తెలుగు నాటక ఆవిర్భావ కాలంలో (పజాపతుల్ధా వెలుగొందిన ముగ్గరు మహ 

సీయుల ఉక్తి వైభవాన్ని, ఆయనలోని నటుడు రంగరించికొని, పదునుచెక్కి, 

బిగువుకూర్చి రంగస్థలం మీదకు తెచ్చాడు. అందుకే ఆ సూటిదనం, సారళ్యం 

సిద్ధించింది. ఆయన ఇతర రచనల కంటె దానికే (పసిద్ధి వచ్చింది. నాటకంలోని 

రసం, కరుణ |పధానమైనదై నా, దాన వీరమైనా, రస నివ్పత్తిలో ఏ మాతం 

హెచ్చు తగ్గుల్రేని కథా సంవిధానమైనా (మొదటి నుంచి దాని పరిణామక్రమం 

స్పష్టంగా నిర్వచిత మౌతుంది), కథా గమనంలో స్పష్టత వున్నా, నాటకమంతా 

ఉత్సుకత చెడకుండా నడుస్తుంది. చిన్న చిన్న వాక్యాలతో సూటిగా అర్థాన్ని 

చెబుతూ (వాయడం మంచి శైలి క్రింద లెబ్ధి. ఆలాగే సూటిగా కథ ఆవిష్కరించే 

రచన మంచి నాటకం [కింద లెబ్ధ. బలిజేపల్లి రచన అనన్య విజయం పొంద 

డానికి ఈ సూటిదనం, సారళ్యం మరో (పధాన కారణం. ఆయన నాటక 

శిల్పంలో అతి (ప్రధాన అంశం కూడా ఇదే. 
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పోతే ఈ నాటక పాళస్త్యానికి మరో రెండు మూడు కారణాలు కూడా 

వున్నాయి. వాటిని మరికాస్త స్థూలమైన నేపథ్యంలో చూడాలి. 

రెండవ (పపంచ యుద్ధానికి పూర్వం (ప్రజల్లో (పాచుర్యాన్ని, (పశ స్తిని 

పొందిన నాటకాలు పౌరాణివాలే. యుద్ధం తర్వాత సాంఘిక రచనలకు (పాచుర్యం 

కొంత పెరిగింది. దీనికి కూడా అభ్యుదయ రచనా దృక్పథమే కారణం. 

అయినా పొరాణికాలకు వున్నంత ఆదరణ సాంఘీక చారి తకాదులకు రాలేదు. 

అప్పట్లో పేరుపొందిన మహా నటులందరూ పౌరాణిక పాతలవల్లే |ప్రసిద్ధిని 

పొందారు. నాటక రచయితలు కూడా అంతే. సాంఘిక రచన ద్వారానే గురజాడ 

(పసిస్ధిని పౌందలేదా? అంటే, నిజమే కాని, ఆది పఠనం మూలంగా వచ్చిన 

(పసిద్ధి. పదర్శన మూలంగా కాదు. వేదం వారికి కూడా అంతే. చిత్రమేమంచే, 

తెలుగులో వచ్చిన గొప్ప ఒరిజినల్ నాటకాలు కన్యాశుల్క_మూ,. |పతాప 

ర్ముదీయమూ పఠనం ద్వారా మ్మాతమే చరితను నిలుపుకొన్నాయి. [పదర్శ 

నంలో చరితను సృష్టించ లేదు. అలా సృష్టించినవన్నీ పౌరాణికాలు కావడం 

గమనార్హం. ఇప్పటికే సామాన్య | పేక్షకజనం డబ్బిచ్చి ఇంతో అంతో 

పోషిస్తున్నది పౌరాణికాలను మ్మాతమే. కారణం ఏమిటి? వారిలో నిలిచిన సెంటి 

మెంటల్ తదత్త్వమనీ, మత సంబంధిత (పభావమనీ సమాధానం చెప్పడం 

న్యాయం కాదు. సామాన్యమైన తెలుగు వాడెవడూ తన మతంపట్ట జాగృతితో 
లేడు. తన కులంపట్ట జాగృ్భతితో వుండవచ్చు. అది కల్పించే (ప్రభావం ఈ 

నాటక వస్తుపీతికి సమర్థమైన భూమిక కాదు. మరి ఏ కారణంగా ఆదరించ 
గలుగుతున్నాడు? అతని హృదయాగ్ని ఆకట్టుకొంటున్న ఆ విశిష్టత ఏమిటి? 

దాన్ని మొదట్లోనే (ప్రస్తావించడం జరిగింది. “జీవితాన్వయత'* అని. జీవితానికి 
అన్వయమయ్యే విశిష్ట గుణభావ సంపుటిని జీవితాన్వయతగా నిర్వచించడం 

కూడా జరిగింది. ఈ అన్వయమయ్యే గుణభావ సంపుటి- వాస్తవం పరిధిలో 
వున్న ట్టిది కాదు వాస్తవంలోని అంశాలను బీజమ్మాతంగా పొదువుకొని, వికసిం 

చింది ఆయినా వాస్తవానికంటె అతీతమైనది, అందువల్లే దాన్ని విశిష్ట పదంతో 
కలిపి చెప్పడం జరిగింది. సగటు మనిషి తన వాస్తవానికి తీసే ఫోటో[గఫీని 

(ప్రేమించడం లేదు. ఆ ఫోట్యోగాఫిక్ వాస్తవం అతని హృదయాన్ని సంపూర్తిగా 
ఆకట్టుకోవడం లేదు. అంతకంటె విశిష్ట మై, వాస్తవంలోని బలహీనతలకు 

విరుగుడు లను కూడా (పసాదించి, సంపూర్ణ మనఃతృప్రిని (పసాదించే రచననే 
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(పేమిస్తున్నాడు. ఆది భమ సహిత మైనదని తెలిసినా, |భ్రమరహితమైన దాని 

కంటె అధికంగా (పేమిస్తున్నాడు. భరతుని నాటినుంచీ, అరిస్టాటిల్ నాటి 

నుంచి నాటక రచనకు సంబంధించి జరిగిన చర్చే ఇది. దీని (పాచీనతే, దీని 

అనివార్యతనూ, బలాన్ని తెలుపుతోంది. 

పౌరాణిక నాటకాల్లో సగటు మనిషిలోని ఆర్థిక జీవిని, నైతిక జీవిని 

ఎక్కువ తృ ప్తిపరిచే నాటకిం హరిశ్చం[దీయం ఏ కాలంలోని మనిషికైనా, ఏ 

సమాజ-లోసి మనిషికైనా ఈ ఆర్థిక- నైతిక దృక్పథాల మధ్య ఘర్షణ తప్పని 

సరి. ఆర్థిక ఘర్షణే లేకుంటే, బహుశ మానవుని పురోగమన [పయోగాలన్నీ 

ఆగిపోయి వుండేవి. (ప్రశాంత స్థితి పేరుతో, నిశ్చలస్థికి వుండేది. ఆ నిశ్చలస్థితి 
మానవ సమాజంలో అన్నిటికంటె పెద్ద స్వప్నం. ఆ స్వప్నాన్ని అనుక్షణం 

గుర్తుచేసే ఆర్థిక ఘర్షణ సగటు మానవజీవితంలో అనునిత్యం జరుగుతూంటుంది, 

నైతిక విషయాలతో సన్నికర్ష ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఆర్థిక ఘర్షణలో మరింత 

అనుభూతి సాందత, త్మీవత ఏర్పడుతుంది. ఇచ్చిన మాట ఒకవై పు-మోయలేని 

ఆర్థిక సమస్య ఒకవైపు, తీర్చవలసిన నైతిక బాధ్యతలు ఒకవై పు- మోయలేని 

ఆర్థికభారాలు మరోవైపు. ఇలా భిన్న ద్వంద్వాల మధ్య సామాన్యుడు నలిగిపో 

వడం ఏకాలపు సమాజంలోనై నా సహజమైన విషయమే. ఈ ద్వంద్వాలకు 

కారణభూతమైండి-నై తిక, ఆర్థిక దృక్పథాల మధ్య ఘర్షణ. ఈ ఘర్షణలో ఏ 

ఒకటి ఓడిపోవటాన్ని కూడా సామాన్యుడు అంగీకరించడు. రెంటికి విజయం 

లభించాలనే కోరుకుంటాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు రెంటికి సమాన విజయం లభిం 

చడం అనుమానాస్పదమైనా అవా స్తవికమైనాసరే, అతని మనస్తత్వం రెండింటి 

విజయాన్ని ఆకాంక్షిస్తుంది. ఆ ఆకాంక్షకు అందమైన రూపక రూపకల్పనే- హరి 

శ్చం[ద్రీయం. పౌరాణికల్లో లభించే ఆదర్శనీయ మైన జీవితాన్వయత, ఇలా 

అన్వయసౌలభ్యాన్ని కూడా హరిశ్చం[దీయంలో పొందుతూ, దాన్ని ఎక్కువ 

(పేజాదరణ ప్యాతంగా తీర్చింది. 

ఈ సందర్భంలో గమనించాల్సిన మరో అం కూడా వుంది. బలిజే 

పల్లి సత్యహరిశ్చం[దీయం అవతరించే నాటికి తెలుగునాట గాంధీజీ పభావం తొలి 

కాంతులు వ్యాపిస్తున్నాయి. సత్యం అన్నదే ఒక ఉద్యమంగా రూపు పోసి 

కొంటోంది. ఆ తీర్వాతి రోజుల్లో ఏర్పడ్డ ఒక [పచండ యుద్ధానికి ఆయుధంగా 

ఆ మాట జనుల హృదయాల్లో వ్యాపిస్తోంది. బలిబేఫల్లివారు గాంధీ [ప్రభావానికి 
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లోనై నవారు. స్వాతం[త్య కవితలను కూడా వ్రాసినారు. ఆనాటి ఇతర 

పౌరాణిక రచనల్లో అంతర్జిప్తమై వున్నట్లే, హరిశ్చందీయంలో కూడా 

స్వాతం[త్య సమర బీజాంళాలు దాగివున్నాయి. సత్యశబ్దం నాటకం పేరుకు 

అనుసంధానం కావడం దానికొక చిన్నగుర్తు మామే. సత్య పభావ (పతిష్టాపన 

కోసం తయారు చేసిన నాటక మనిపించేలాగా, అందులో పెద్దపీట సత్యానికే 

వేశారు. నాంది పలుకుతున్నప్పుడే, సత్యాన్ని గూర్చి శ్లాఘించడం జరిగింది. 

ఈశ్వర రూపం, ఆస్తిక నిరూఢికి మూలం, అఖీల ధర్మాలకు ఆటపట్టయిన 

“సత్యంబె యందటణ నాశయించు” అంటూ సత్య (పతిష్థాపనం చేయడం 

జరిగింది. నాందీ పద్యాలలో ఇదొక విలక్షణమైంది. చాలా అరుదై. ౦ది. దానికి 

కారణం= సత్యాన్ని స్వాతం త్య సమరానికి ఆయుధంగా తీర్చిదిద్దాలనే పవి|త 

సంకల్పం; ఆ సంకల్ప [పభావం. అలాగే తొట్టతొలి రంగంలో తారసిల్లే తొట్ట 

తొలి పద్యం. 

శా సత్యంబే సకలార్థసాధక మగున్ సత్య స్థిరుంఢొందు నౌ 

న్నత్యంబెల్లెడలందు, సత్యమున కన్నన్ మిన్నయౌ ధర్మముల్ 

స్తుత్య్వంబుల్ మటి లేవు, సత్యమె ఫలించున్ నాటికిన్ నేటికిన్, 

సత్యాలాపి యొకండె నిత్యుడు, (పపంచస్థాయి సత్యంబగున్. 

ఈవ్యాసానికి పుటల పరిమితే లేనిపక్షంలో, ఈ ఒక్కపద్యం చాలు, ఎన్ని పుట 
లైనా వ్యాఖ్యానం [వాయడానికి. అంతటి గాఢమైన భావ గాంభీర్యం వున్న 

పద్యమిది. ఆస్తిక నిరూఢికి మూలమైన సత్యం, ఈ పద్యంలో ఒక కొత్త 

తాత్త్విక దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నది. “ప్రపంచస్థాయి సత్యంబగున్' అన్న 

మాటను చూద్దాము. ఈ [పపంచం ఒక నాటకమైతే, ఒక రచన అయితే, దీని 

అంగి-రసమేమిటి? ఈ (పశ్నను నేరుగా వేయకపోయినంత మాత్రాన, రచయిత 

ఉద్దేశ్యంలో లేనట్లు కాదు. పరోక్షంగానై నా సరే, స్పష్టంగానే వేశాడు. ఆ 

(పశ్నకు ఆర్థం వెదకడంలోనే కదా, మానవ సంస్కృతి, ముఖ్యంగా భారతీయ 

.సంస్కతి సమస్తం ఉద్భవించింది? అయినా అంతుతేలని చర్చే అది. అందుకే 

ఆ చర్చను తీరిగ్గా ఉన్నవారికి అప్పగించి, తాను మాతం ఒక కొత్త సూత్రాన్ని 

చెప్పాడు. ఆరసమేదైనా కావచ్చు కాని, దాని స్థాయి మాతం సత్యం అన్నాడు, 

కరుణకు శోకం అన్నట్టు. సత్యం ఇక్కడ భౌతిక [ప్రపంచానికి మాతమే 

నీయతమైందా ? తడీతీత మైంది ఏడి? “రసోవై సః” అనే మాటను గుర్తుకు 
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తెచ్చుకోవాల్సిందే. ఆ ఆర్యో కక్రికి ఇంత అందమైన వ్యంజనాన్ని చేకూర్చిన 

లక్ష్మీకాంత కవి తాత్త్విక దృక్పథాన్ని విడిగా పరిశీలిస్తే కాని సరైనా న్యాయం 

జరగదు. పెకి కథాగతాంశంలాగా అగుపిస్తుంది. అయినా లోనవున్న తాత్త్విక 

నిర్భరత ఆనుపమానం. నాందిలోని తొలి పద్యమే చూద్దాం. 'ననవిల్తుండ చలం 
బునన్ బయిబయిన్ముతంగ కన్యావిలోకన సమ్మోహన బాణమేసినను నక్ష|తే 

శుడామీద జిక్కని రేయోడల గుప్పుచున్నను...... రాజశేఖరు తపోనై శ్చల్య 

మేలున్ మమున్' అనే పద్యం ఇటు నాటక కథకు, అటు పరమేశ్వర |పార్థనకూ 

అన్యయమయ్యేలాగే శ్రేషతో వుంది. పెకి నాటకాంశంలా ఆగుపించినా, లోన 

తా_త్వికాంశం ఆనే మాటకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ గమ 

నించాల్సింది శ్లేష మాత్రమేనా? కాదు. ఈ పరమేశ్వర స్తుతిలోని [ప్రత్యేకత 
కొట్టొచ్చినట్టు వుంది. ఇతరుల పద్యాల్లో ఇష్టదైవాన్ని నేరుగా (ప్రస్తావించి, వారి 

దయో, పాదమహి మో, లేదా తాదృశమైంది మరేదో తమను రక్షించాలని ఆర్థిం 

చడం అగుపిస్తుంది. కాని ఇక్కడ - ఆ రాజశేఖరుని - పరమేశ్వరుని “తపో 

నై శ్చల్యం' మగల్ని పరిపాలించు గాక అంటున్నాడు. ఇది ఇంకే తెలుగు కవీ 

పలుకని (ప్రత్యేకత. పైగా, శ్లేషగతంగా హరిశ్చం|దుని తపోనై శ్చల్యాన్నే 
(పస్తావిస్తున్నాడు. సత్యవాక్పరిపాలనంలో హరిశ్చందుడు పొందిన అనుభ 

మంతా ఓక తపస్సే. సత్యసంధతనే తన తపస్సుగా ఎంచుకొన్న రాజర్షి 

ఆయన. ఆ తపస్సులోని నైశ్చల్యం, కష్టాలకు చలించని మానసిక ధ్యానస్థితి 

తమని పరిపాలించాలని పేర్కొని, ఆ రాజశేఖరు (పరమేశ్వర) స్వరూపమైన 

సత్యం జనులందరినీ ఆ|శయించాలని నాందీ వచనం పలుకుతాడు. మరే నాటకం 

లోని నాందీ (పార్థన గితంతో పోల్చినా, దీని (పత్యేకత స్పష్టమౌతుంది. ఆ 

[ప్రత్యేకతను మరింత వ్యాఖ్యానిస్తే కాని, కవి తాత్విక దృక్పథాన్ని సమర్థ 
వంతంగా ఆవిష్క_రించలేము. ఆయినా అది |పస్తుత అవకాశానికి మీరిన పని. 

సత్యానికి ఒక తాత్త్విక భూమికను సమకూర్చి, తన రచనలో పట్టం కట్టాలన్నదే 

రచయిత |పధాన ఆశయమని (ప్రస్తుతం గుర్తిస్తే చాలు. ఈ ఆశయానికి 

(పేరణ, ఆనాటి స్వాతం|త్య సమర భావన ఉప్పు సత్యా[గహంలో పాల్గొని 

కారాగారవాస మనుభవించిన దశలోనే బలిజేపల్లి గారు ఈ నాటకాన్ని వాకారు. 

పరోక్షంగా, సత్యం పేరిట, ఆనాటి ఉద్యమం (పతిఫలించి నాటకానికి మరింత 

(పళ స్త్రి చేకూరింది. 
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సందర్భం లేకపోయినా ఇక్కడ పేర్కొనాల్సిన అంశం ఇంకొకటుంది. 

సత్యానికి. ఇంతటి లాతత్త్విక టికను కూర్చిన లక్ష్మీకాంత కవి, నిజజీవితంలో 

మాతం అసత్య పీడితుడట. అసత్యపీడ కారణ:గా బుణ బాధ పెరిగి, చాలా 
కష్టాలను పడ్డాడట. బహుశ అందుచేత కాబోలు, హరిశ్చం[దీయంలో బుణ. 

బాధను అంత సహజమైన ఎఫెక్టుతో చిత్రించాడు. ఆ చి తణ నాటకాన్ని మరింత 

జన|పియం చేసింది. రచయిత జీవితానికి, రచనా విజయానికి మధ్య అవ్యక్త 

సంబంధముంటుందనే మాట ఇక్కడ కూడా బుజువవుతున్నది. 

ఇందులో నక్ష(తక పా, (తను బలిజేపల్లి గారే ధరించేవారట. చాలా 

గొప్పగా ర కికట్టించేవారని పెద్దలు చెబుతారు. అరహత ఆయన జీవితానుభవ 

(పభావమే అవ 

ఇక ఈ నాటకంలోని పాత చితణను గమనిద్దాము: 

సాంపదాయిక విమర్శనా దృక్పథంతో చూచినప్పుడు, హరిశ్చండీ 

యంలో నాయకుడెవరు ? అనేది (పశ్న. నాటక కథా కార్యానికి బీజం వేసి 
ఫలాన్ని అనుభవించే అధికారిని మనం నాయకుడంటాము. ఇక్కడ కార్య 

మేమిటి? [పారంభమేది? ఫలాగమమేది? అనేవి ముఖ్యమైన (పళ్నలు, 

హరిశ్చందుని సత్యసంధతను నిరూపించడం ఈ నాటకంలోని కార్య 

తం్యతం. ఆ నిరూపణ ఎందుకు? అత్యంత క్రి కిష్టమైన సత్యధర్మం లోక ధర్మానికి 

అందుబాటుగాని ఆదర్శం అనే అపపథను తొలగించేటందుకు, సత్యధర్మం 

ఆచరణ సాధ్యమైందని తెలియ చెప్పేటందుకు, సత్యానికి చెండిన సందేశం 
అందించేటందుకు, ఆ హరిశ్చంద 'రాజశేఖక తపోనై క్చల్యం'  పేక్షకులను 

“పాలించేటందుకు'... ఇదంతా ఈ కార్యతంత్రం వెనుకవువ్న తాత్త్విక 

ఆశయం. అలాటి తాత్త్విక ఆశయాన్ని ఆవిష్కరించడమే సాహిత్య విమర్శ 

(పధాన లక్ష్యం. ఆయినా పస్తుత పరిమితి దృష్ట్యా దాన్ని పక్కకు పెట్టి 

నప్పటికీ, ఈ కార్యతం[తంలోని తొలి అవస్థ ='[పారంభం' అనేదాన్ని వు 

చేళారు? హరిశ్చం[దుడు మా[తము కాదు. అతడు. శేవలం నిమిత్తమాతుడు. 

తమతమ ఆధి పాయా? కోసం మహర్షులు (పతిజ్ఞలు పడితే, హరిళ్చం [దుడు 

బాధలు పడ్డాడు. విశ్వామి[తుడు నడిపించిన నాటకంలో ఒక ప్మాతగా జీవించాడు. 

స్వంత వ్యక్తిత్వం కాపాడుకొన్నాడు కనుక, “జీవించాడు? అనేమాట అన్యయ 

మౌతు:డి. అతని సత్య మహిమను చాటుకోవడానికి, సత్యసంధతను నిరూపించు 
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కోవడానికి తనకు తానుగా (ప్రారంభం చేయలేదు వీజం వేయలేదు. ఆ కార్యా 

నికి కర్తలు వసిష్ట, విశ్వామ్మితులు. వారి (పతిజ్ఞలనుబట్టి ఫలయోగానికి కూడా 

అధికారులు వారే. విళశ్వామ్మితుడు తాను ఓడితే తన తపస్సునం తా హరిశ్చందు 

నికి ధారబోసి, ఆతణ్ణి ఇం|దపదవిలో |పతివ్షిస్తానన్నాడు కాని, హరిశ్చం|దుడు 

కోరలేదు. దాన్ని గూర్చిన స్పృహే ఆతనికి లేదు. చివర్లో కూడా అవాంఛితంగా, 

అనుద్ధేశితంగా మ్మాతమే అతను ఫలభో_క్త అయ్యాడు కాని, దానికి నిజమైన, 

తాత్కాలికమైన అధికారి మ్మాతం కాడు. ఆ అధికారి వసిష్టుడే. వసిష్టుడు 

నాయకుడై తే, విశ్వామ్మితుడు [ప్రతినాయకు డనడం సబబు కాని [పధాన పాత 

మాతం హరిశ్చం[దుడే. 

సాహిత్య విమర్శలో పరిభాష కల్పన తప్పనిసరి. కథానాయకుల వర్గీ 
కరణలో మనకొక సాం|పదాయిక పరిభాష వుంది. లలిత, కాంత, ఉదాత్త, 

ఉద్ధత భావాలను పురస్కరించుకొని, ధీరనాయకులను(ధీరత వుంటే తప్ప నాయ 

కులు కాలేరు) నాలుగు విధాలుగా పేర్కొన్నారు. ఆధునిక సాహిత్య విమర్శలో 
ఈ భేదాలను మరొక విధంగా వర్గీకరించుకోవడం అవసర మేమో! ఒక నాయక 

పా[తలకే కాక, అన్ని ప్మాతలకూ ఆన్యయమిచ్చే సరళిలో ఈ వర్గీకరణ 

వుండడం సమంజసం. అధునిక యుగంలో పాసిన ఎంత సాం|పదాయిక 

రచనలోనై నా, ఈ యుగధర్మం |పతిభలించడం సహజమే. పౌరాణిక రచనల్లో 

ధీరసా[తలలో సహితం, ఆధునిక భావచేతనను, ఆంగ్లి నాటక |పభావాన్ని 

పురస్కరించుకొని, పలువిధాల సంఘర్షణలను, ద్వంద్వతలను (పవేశ పెట్టడం 

జరిగింది. ఎన్నో ఆరీర లక్షణాలను కూడా చి తీ: రించడం జరిగిండి. అందుకే 

చాలా నాటకాల విమర్శలను. చదువుతున్నప్పుడు నాయక లక్షణ విచార చర్చ 

రసవత్తరంగా కనపడుతుంది. విమర్శకులు భిన్న దృక్పథాలనుంచి చేసిన 

విమర్శలు, ఆధునిక నాటక విమర్శకే పుష్టిని కలిగించాయి. 

కనుక కేవలం ధీరాధీరత, ఫలాధికారం వంటి ఆంశాల నుంచి కాక, 

నాయకులకు మా[తమే నియమితం కారుండా, పాత్రల మనస్తత్వ, వ్యక్తిత్వ 

నిర్మాణాలను ఆధారంగా కీసికొని. బహిరర్హ్యక్త, ఆంతర్వ్యు క్త, ప్ర ఎక్రిష్ట, పురా స 

ధర్మ ప్మాతలని మరొక విభజనను (పతిపాదించడం మంచి. వీటిని గూర్చి 

స్థూలంగా మాత్రమే పరిచయం చేస్తాను. 
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కొన్ని పాతలుంటాయి. వాటి మన స్తత్యంలో ఎలాటి నిగూఢతకూడా 

వుండదు. స్పష్టత వుంటుంది. ఒక్కొక్క సారి వాటి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం, కేవలం 

కొన్ని వాదాలకో, సిద్ధాంతాలకో ఛాయగా మ్మాతమే వుంటుంది. బయటి (ప్రభా 

వాలను బట్టి, ఎప్పటికప్పుడు సులభంగా ఊహకందే పద్ధతిలో అవి (పవ ర్తిస్తుం 

టాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు కేవలం మాథమాటికల్ ఈక్వేషన్స్లాగా వుంటుంది 

వాటి |పవర్తన, కథాంశమూ. ఇలాటివన్నీ బహిర్య్య క్ర పాత్రలు. వీటికి పూర్తిగా 

విరుద్ధమైనవి అంతర్వ్య క్త పాత్రలు. వీటి (పవృత్తిలో నిగూఢత ఎక్కువ, 

ప్పూర్తిగా మాటలకు అందదు. వారి సంభాషణలైనా, వారిని గూర్చి కొద్దిగా 

మాత్రమే పరిచయం చేస్తాయి. ఎక్కువ భాగం పాఠకులో, |పేక్షకులో వారిని 

గూర్చి ఊహించుకోవలసిందే. ఒక్కో పర్యాయం ఇవి తమ (పపంచాల్లో తాము 

జీవించడం కద్దు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవి ఎక్కువగా నిశ్శబ్ద పా|త్రలు., 

స్పష్టత, వ్య క్తతకంటె (పతీకకు (పాధాన్యమెక్కువ. ఇలాటివి ఆంతర్య్య క్త 

పాత్రలు. కాని వీటి వ్య క్రిత్వాల్లో అనూహ్యత, అసంభావ్యత, చిక్కుముడి 

లాంటివేవీ వుండవు. ఆలాటి చిక్కుముడితో, నిత్యం బహిః పభావాలకు, ఆంతర 

మనోధర్మాలకు మధ్య సంఘర్షణలో నలుగుతూ, పాఠకుల ఊహకు ఆందని 

రీతిలో పరిణమాలకు లోనౌతూ వుండే పాత్రలు సంక్షిష్ష ప్మాతలు. అంతర్వ క్త 

పా[తలు సరళమైన సంకేతాలై తే, సంక్లిష్ట పాత్రలు జటిలమైన జా|గ ఫీలాంటివి, 

ఈ మూడు విధాలకు భిన్నమైన మరో విధం పాతలు మనకు ఆధునిక సాహి 

త్యంలో కనిపిస్తాయి. వాటి జీవితాలకు నిర్వచనం చెప్పే కొన్ని విలువలుంటాయి. 

ఆ విలువలే వాటి జీవితం. ఆ విలువలు కూడా, ఒక జాతి చైతన్యంలో భాగంగా 

ఒక ఆదర్శానికి సంకేతంగా, ఒక తరంనుంచి మరో తరానికి సజీవ వ్యాఖ్యలతో 

అందింపబడేవి. ఏ తరంలోనూ ఆ విలువలు = పురాధర్మాలు - సంపూర్ణంగా 

వాస్తవంలో లేకపోవచ్చు. ఆవాస్తవికత కొంతి వుండవచ్చు. కాని శికోధార్య 

మైన ధర్మంగా ఆ విలువలు జాతి వారసత్యంలో భాగంగా అందింపబడుతాయి. 

అలాటి విలువలకు - పురాధర్మాలకు సంకేత పాయమైన పాత్రలు - పురాధర్మా 

పాత్రలు (Archety ped Characters). ఇవి ఒక జాతికే మార్గదర్శిగా 

వ్యవహరించే ఆదళ్శపాతలు. ఆ ఆవర్మమైన విలు*లే వాటి విధిని స్పష్టంగా 

నిర్వచించి చెబుతుంటాయి ‘Character is destiny'®d షేక్స్పియరు పాత 

లకు వాడే మాట. వీటికి అన్వయమౌతు-ది, ఒక హరిశ్చం|ధుడు, ఒక రాముడు 
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ఒక హనుమంతుడు అలాటివారు. పేరు చెప్పగానే వారి గురించి తెలిసిపోతుంది. 

కొన్ని తరాల సమిష్టి కృషితో అలాటి పాతలు రూపుదిద్దుకొంటామి. ఆ జాతికి 

చెందిన అవి (పాచీన దృక్పథాలను, లక్షణాలను ఆవి నిర్వచిస్తుంటాయి. 

హరిశ్చం|దుని పాత్రనే చూద్దాము. ఆ పాత రంగస్థలం మీదకు రావ 

డానికి పూర్వమే ఆయనను గురించి, ఆయన పొందబోయే అవస్థల గురించి 

తెలిసిపోతుంది. సుర సభలో సత్యాన్ని గూర్చి చర్చిస్తూన్నపుడు “తన కళ|త, 
సుత |పాణధనములడగు సమయమున నిల్చియున్నదే సత్యనిష్ట' ఆని దేవేం[దుడు 
(పమాణీకరిస్తాడు. ఇది జరుగబోయే హరిశ్చం[ద కథకంతా సూ తంలాంటిది. 

(ఉపసంహారం కూడా, ఈ సూ తాన్ని ఉదహరించడంతీనే జరుగుతుంది. 

కనుక ఇది కీలకమైన మాట. ఈ మాట పాతశీలానికి, చరితకు సూతం 

లాంటిది.) ఆ సూ[తీకరణ చాలక, సభలోని మహర్షుల నుద్దేశించి ఈ కింది 

(ప్రశ్న వేస్తాడు: 

తన సా[మాజ్యము పోవనీ, స్వకుల కాంతారత్నమున్ బాయనీ, 

ధన మానంబు అడంగనీ, [బబల బాధల్ తన్ను బాధింపనీ, 

తనయుండీల్లిన నీల్లనీ యనఘ సత్య స్థెర్యమున్ బాయకుం 

డిన పుణ్యుండు (తిలోక గణ్యుడొకడేనిన్ గల్లినన్ దెల్పుడీ. 

ఇక హరిశ్చం[దుని కథను గూర్చి, ఆతను పొందబోయే సంఘటనల క్రమాన్ని 

గూర్చి విడిగా తెళసికోవలసిన అవసరంలేదు. కథ అంతా ఇందులోనే ఉంది. 

ఈ [పశ్నకు సమాధానంగానే హరిశ్చందుని గూర్చి వసిష్టుడు పరిచయం 

చేస్తాడు. అంటే |పధాన పాతను గూర్చి ముందుగానే నిర్వచనం ఇవ్యడం 

జరుగుతుంది. ఆ నిర్వచనానికి అనుగుణంగానే అతని జీవితానుభవాలు ఉంటాయి. 

మునుపు పేర్కొన్న సూటిదనం ప్యాతచ్చితణలో ఇలా సాక్షాత్కరిస్తుంది. 

(పధాన పాత గురించి, |ప్రతి సన్నివేశం గురించి ఇలా ముందే మనకు 

తెలిసిపోతున్నా, నాటకమంతా గొప్ప ఉత్సుకత ఉంటుంది. అందులోనూ 

ఆద్యంతం ఒక్క కరుణ రసమే మలుపులు లేకుండా సాగుతున్నా ఉత్సుకత 

చెడదు మధ్యలో నక్ష, తకుని మాటల మూలంగా కొంత హాస్యం తొంగిచూసినా, 

ఆది |పధానరస పర్యవసాయి అయిన (పసంగమే కాని, |పాచీనులు నిర్వచించిన 

మేరకు నివృన్నమయ్యే హాస్యరసం కాదు. కథ సాగేకొద్దీ హరిళ్చందుని పట్ల 
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ఆర్జుంలమౌతాము. ఆలాగే ఆ మహాఇల్దాలు _ చం[దమతి పట్టీ కూడా ఇలా 

సానుభూతితో కరిగిపోతున్నా, (పేక్షకులకు అనురక్తి తగ్గదు. "మోనోటోనీగా 

ఆగుపించదు. దీనికి కారణం ఏమిటి? కథావిష్క_రణలోని “సూటిదనం మాత్రమే 

కాక, మరొకటుంది. అది భవభూతి నిర్వచనం. కరుణ మొకటే రసమన్న 

సిద్ధాంతం ఆ సిద్ధాంతం పట్ట బలిజేపల్లి గారికి మక్కువ ఎక్కువ. 

కరుణ రస [పేమ కనుకనే, ఆయన ఉత్తరరాఘవాన్ని ఆంధీకరిం 

చాడు. స్టేజి దృక్పథిమున్న రచయితకు-నటుడై న రచయితకు ఉత్తర రాఘ 

వము [పదర్శనకు అనువుగా వుండదనే విషయం తెలుసు. అయినా ఆ నాటకాన్ని 

తెలుగులోకి తెచ్చాడు. తన కరుణరస |పీతిని |ప్రదర్శించుకొన్నాడు. కరుణాన్ని 

శోకమనే చిన్న మాట పరిధిలోకి కుదించడం కంటె అన్యాయం లేదు. వేదనపట్ల 

పరిపూర్ణ మానవుడు చెందే సంవేదన కరుణం. ఇది మానవునిలోని : జీవకారు 

ణ్యానికి నిదర్శనం. జీవకా రుణ్యం (పదర్శించగలిగే రచయిత (పతి పాతను 

సానుభూతిక రంగానే తీర్చిదిద్దుతాడు. వెంటబడి పీడించడంలో అంతగా 

జ్మగ్మత్పసిన్ధి పొందిన నక్ష్మతకుడు వీర బాహునికి హరిశ్చం[దుణ్ణి వ్మికయించి 

సెలవు తీసికొన్న తర్వాత పంచమాంకం చివర్లో పలికిన దీర్చ స్వగతం ఎలాటి 

వారినైనా (దవింపచేస్తుం! . నక్ష తకునిపట్ట ఆర్జ్రతను, సానుభూతిని పెంపొంది 

స్తుంది. అంతెందుకు? తన నిమిత్తం లేకుండా హరిశ్చందుడు, భార్యా పుతు 

లతోపాటు అన్ని బాధలు పడడానికి కారణభూతుడై న విళ్వామి తుడు చివరలో 

పలికిన మాటలు; తన ధర్మాన్ని నిర ర్తించడంలో నిబద్దుడై హరిశ్చందుడు, 

ఆ దొడ్డ ఇల్లాలు చం|[దమతినే shan అడ్డుకొన్నా [పయోజనం 

లేక, దికు న్యా పరుగెత్తుతూ విశ్వామితుడు చేసిన ఆ[కందనలు; తన |పత్యర్థి 

వ సిష్టుని ఉద్దేశించి “నేరంబుల్ దిగ! (మింగి కాళ్ళబడినన్ వేధింతువేమో వసిష్టా " 

రా యిప్పుడు పె "డ్డి వారి నడకల్ఫాగింపక కయ్యా! 1" ఆంటూ పలికిన దీనాలాపం; 

చివరకు ఓ కాశీ విశ్వనాథా నువ్వైనా రక్షించు" ఆంటూ చేసిన వినతి; ఒక్క 

సారిగా వశ్వామ్మిళు? పట్ట అపరిమితమైన జాలి, సానుభూతి ఉదృ్భవిల్రడానికి 

రారణమొతామి. ఇలా పతి పాత్రను, ప పరమ ద్వేషాన్ని (పదర్శించిన పాతను 

కూడా, అశ్యంత హొనుభాకిజరంగా, అర్ద వంతంగా తీక్చిదిద్దడం-రచయితల్రో 

జీవకారుణ్య భావం జీర్ణి ంచుకొని వుంటేకాని సాధ్యంకాదు. లక్ష్మీకాంత కవి 

యథార్థ టీ తంలో ఇందు శేవై నా ఉపపత్తులు ఉన్నాయా అని వెదకడం కంటె 
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మౌలికంగా ఆయన హృదయంలోని జీవకారుణ్య భావాన్ని గూర్చి గుర్తించి, 

చర్చించడం ఉత్తమమైన పద్ధతి. 

పాత్ర నిర్మాణ విషయంలో గమనించాల్సిన అంశం మరొకటుంది. 

ఆనాటి నాటకాలు |పధానంగా పురుష |పధాన నాటకాలు. స్రీ పా[త్రలున్నప్పటికీ, 

పురుషులతో సమానంగా రూపొందడం బహు అరుదు. ముఖ్యంగా విషాద[పధాన 

నాటకాలలో. ఇందులో కూడా బలిజేపల్లి గారు చాలా ఆదర్శవంతమైన విధానాన్ని 

అవలంబించారు. అందుకు నిదర్శనమే చం[దమతి. అర్ధాంగి అన్నమాటకు ఆమె 

న్యాయం కూర్చుడం వెరు నాటక రచయిత న్యాయం కూర్చడం వేరు. పురుషు 

నిలో త్రీ అర్ధాంగి అన్న ధర్మాన్ని ఆద్యంతం నిరూపిత మయ్యేలాగా ఆ పా|త్ర 

ఆ స్తిత్యానికి న్యాయం చేకూర్చారు రచయిత. తరుణిన్ నేనాక సాటినే తమకు 

గ ర్రవ్యంబు బోధింప ఇద్దర కాణాచియె మీకు- మేనన్ ([బాజములున్న యంత 

వరకె భార్యానుబంధంబు- చచ్చుచో గడ్డపోచేనిన్ వెంబడిరాదు- లేలెండు-ముని 

కిండు దానమున రాజ్యంబున్ యశంబుగనన్” (పోతన జ్ఞాపక ంవస్తాడు) అంటూ 

ఆమె ఆదిలోనే అతులితమైన వినయంతో ఇచ్చిన |పేరణ ఒక ఎత్తు. చివరలో= 

“మీ సత్యనిరూఢి వేల్పులెల్ల (పశంసింప నా తల్మముంచి ప్ స్వామియాజ్ఞ నెర 

వేర్పుడు. దుఃఖ ముపళమింపుడు'- అంటూ అనునయంతో ఇచ్చిన నిర్దేశం 

ఒక ఎత్తు. అతని సత్యసంధత అనే తపస్సుకు తనను తాను సమిధగా 

సమర్పించుకోవడానికి కూడా వెనుకాడలేదు, ఆ మహా ఇల్లాలు, హరిశ్చందదుని 

సత్య తపోనై శ్చల్యానికి ఆమే నిధానము. అతని మాటల్లో ఆమె అతని “ధైర్య 

లక్ష్మి, కల్పతరు, కులవిభూషణంి'. అత్యంత శోకాకులిత సన్ని వేశంలో ఆలా 

భర్త (ప్రశంశను కృతజ్ఞతను పొందిన ఇల్లాలు సార్థక జన్మ. (పతిమాటా సార్థక 

మయ్యేలాగే రచయిత ఆ ప్యాతకు జీవంపోసి నిలపడం గమనా క్షం. చందమతి 

లేని హరిశ్చం[దుని కథను ఊహించలేము. రాముని పితృవాక్య పరిపాలనకు 

సీతకూడా ఆరణ్యాల్లో సహధర్మయై చరించడం ఎంత వన్నె తెచ్చిందో, హరి 

శ్చం|దుని సత్యవాక్పరివిలనకు చం[దమతి తనను తాను ఆత్మార్పణం చేసి 

కోవడం ఆంత వన్నె తెచ్చింది. కథ మొత్తానికే రసార్జ్రతను "పెంచింది. త్రీ 

పాత్రలను కూడా అలా సమ్మ ప్రధానంగా నడిపించడం, ఏ కొద్దిమండి రచయిత 

లకోగానీ సాధ్యంకాదు. వారిలో బలిజేపల్లి, ఆనాటి నాటకాలను దృష్టిలో 

వుంచుకొనిచూ స్తే, చాలా ఆదర్శప్రాయమైన మహనీయుడు. ఒక విధంగా 
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ఆయనకు శ్రీ పాతలపమ్లే అభిమానం అఆధికమేమో? “సరలిన్ బుద్ధిమతీ విలా 

సము. .... .స్మలాజిత్యుతో ద్వాహమున్ అంటూ ఆయన తన రచనలను పరి 

చయం చేసికొన్న తీరే ఆ మాటకు సాక్ష్యమిస్తుంది. 

ఇలా బలిజేపల్లి |పత్యేకతలను, ఆయన రచనలో నిండుదనాన్ని, 

పద్యాల్లోని సంభాషణాగత మైన నడకను, లోకోక్తులుగా రాణించే కూర్చులను, 

పూర్వక వుల |పభావాన్ని, పాత్ర చితణను వివరంగా ఎంతైనా చర్చించ వచ్చు, 

ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన హరిశ్చందీయం - మిగిలిన అన్ని రచనల 

కంటె మన్నయైన - “దృళశ్యపప్రబంధం”. అయినా, చిత మేమటందే, ఆయన 

రచన ఇదివరకూ ఏ స్థాయి విద్యార్థులకై నా పాఠ్య(గథంగా మాతం నిర్ణయం 

కాలేదు. ఒకప్పుడు చెత్త నాటకాలను కాక చాలామంచి నాటకాలనే పాఠ్య 

(గంథాలుగా సిర్ణయిః చేవారు. కనీసం ఆ రోజుల్లోనైనా దాన్ని విద్యార్థులకు 

పథ నీయంగా సిర్ణయి=*చక పోవడం ఆశ్చర్యకరం. (వ్యాసక ర్తకు తెలిసినంత 

వరకు ఎక్కడా సిర్ణయం కాలేదు. అవధానాలుచేసి సంపాదించుకొన్న అను 

భవంతో, పాండిత్య స్లోరకమూ, నటనా సౌకర్యమూ వున్న విధంగా (ప్రబంధ 

వైఖరిలో ఆయన రచించిన పద్యాలు, అందులోని శిల్బమూ, మిగిలిన ఏ 

రచయిత రచనకూ తీసికట్టుకావు. అయినా ఆయన నాటకాన్ని, పద్య నాటకాలను 

(పేమించే పాఠ్య నిర్ణయాధికారులు కూడా ఎక్కడా పఠనీయంగా నిర్ణయించక 

పోవడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగానూ, ఆనుమానాస్పదంగానూ వుంటోంది 

Soe 

పలు పలుకులేల కవితో 

లతాంగికి కొప్పులో నలంకరణమ్ముల్ 

కలిపించిరి లేజాజుల 

తెలిమల్లైల తావి పెల్టుదిక్కుల నరయన్. 



వరవి|కయము 

రూపక రచన ద్వారా సామాజిక ఇతివృత్తమును స్వీకరించి తెలుగులో 

కన్యాశుల్క సమస్యను హృద్యముగా చి|తీకరించిన ఘనత మహాకవి గుర జాడది. 

'కన్యాశుల్క_ము' నాటకము ద్వారా సమకాలీన జీవిత చితీకరణ, అనుదినము 

సమాజములో ఎదురయే ప్మాతలతో, ఎటువంటి అసహజత లేని వ్యావహారిక 

భాషలో జరిగిన సంభాషణలతో ఈ నాటికీ తెలుగునాటక రంగముపై, కన్యా 

శుల్కపు సమస్య సమసిపోయినా (పేక్షకులకు రక్తి కట్రే నాటకము రచించేరు 
గురజాడ వారు. 1892 నాటికి ఆ నాటకము (ప్రదర్శనకు గూడ నోచుకున్నది. 

ఆ తరువాత కాలములో ఆంధ నాటక రంగముప్తై పద్యము రాజ్య 

మేలినది. 1900-1920 మధ్య కాలములో తెలుగు నాటకరంగము వృత్తి నాటక 

రంగముగా సంపూర్ణ స్వరూపము సంతరించుకున్నది. [శావ్యముగా పద్యము 

అనగల నటులు, అన్ని హంగులతో నాటకములను |పదర్శించుటకు వీలుగల 

నాటక సమాజములు, వారికి అన్ని విధములగు సదుపాయములను చేసి పెట్టు 

పోషకులు, వందలాది పద్యములను రచించు నేర్పుగల కవులు-అది పద్య నాటక 

స్వర్ణయు గమని చెప్పవచ్చును. (పముఖ నాటక రచయిత లందరు ఒకటి రెండు 

నాటకములతో తమ |పతిభను తెలుగుదేశమునకు చాటినవారే. ఉదాహరణకు 

ధర్మవరం వారు (సారంగధర, చితనశ్రీయము); చిలక మ_ర్ధివారు (గయోపా 

థ్యానము); పానుగంటివారు (రాధాకృష్ణ); బలి జేపల్రివారు (హరిశ్చంద); 

వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారు (వేణీసంహారము); ఇకి ఈ నాటికి, (పతి పల్లెలో 

మార్ముమోగు పాండవ ఉద్యోగ విజయములకు సాటిలేని వందలాది పద్యములు 

రచించిన తిరుపతి వేంకటకవులు. ఇటువంటి పౌరాణిక, పద్య నాటక వాతా 

వరణములో ఒక సాంఘిక సమస్య తీసికొని నాటకము రచించడం సాహస 

'కార్యమే అనాలి. 

ఆటువంటి సాహసము చేసినవారు కీ॥ శే॥ మహాకవి థ్రీ కాళ్ళకూరి 

నారాయణరావు గారు. వాగు ఇంతకుముందే, అనగా 1909 లో “చితాభ్యుద 

యము అనే నాటకం రచించేరు. ఈ నాటకకథ సారంగధరకథయిే. 
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ఆ కథ కట్టు కథ అని శ్రీ కాళ్ళకూరివారు స్వతంత్రించి ఎన్నియో కల్పనలు 

చేసినారు. శ్రీ ధర్మవరంవారు సారంగధర నాటకమును విషాదాంతముగా చేసినా 

కాళ్ళకూరి వారు సుఖాంతము చేసిరి. ఆ తరువాత 1919 లో వారు “పద్మ 

వ్యూహము” ఆనే నాటకమును రచించేరు. ఇతి వృత్తము అభిమన్యు వధ. వీర 

అద్భుత రస్మపధానమైన నాటకము. డా అప్పారావు గారు తమ “తెలుగు 

నాటక వికాసములో'' వివరించినట్టు, ఈ నాటక ములో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు 

చేసిన ఉపదేశములో స్వరాజ్యోద్యమమును గూర్చిన |పబోధము గమనింపదగిన 

విషయము.! ఈ పై రెండు నాటకములు బహుళ | పచారషునందినట్లు తెలియుట 

లేదు. 

1920 క ముందే స్యరాజ్యోద్యమము |ప్రారంభమయిపోయినది. 1921 
నుండి గాంధీ మహాత్ముని నిర్మాణాత్మక. కార్యక్రమవలో _ముఖ్యభాగ మైన 

““చర్కా” ఉద్యము, అనగా విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ. రాట్నముపై నూలు 

వడకుట స్వరాజ్య పోరాటములో నైతికముగా, ఆర్థికముగా, |పతీకాత్మకముగా 

బలవత్తగ మైన సాధనములయినవి. _ దేశభక్తి పబోధము, స్వరాజ్యోద్యమము 

ఇతివృ త్తములుగా స్వీకరించి మరెందరో రూపక రచన చేసేరు. శ్రీపాద కృష్ణ 

మూర్తి కాన్రిగారు “తిలకు మహారాజు నాటకము” (1924), “గాంధీ విజయ 
ధ్వజనాటకము” (1921), డి సీతారామయ్యగారి “స్వరాజ్య ధ్వజము” (1921), 

థ్రీ బుద్ధవరపు పట్టాభిరామయ్యగారి “మాతృదాస్య విమోచనము” (1924) 

కొన్ని ఉదాహరణలు. కాని ఇవి ఏవి నాటక రంగముమీద బహుళ (ప్రచారము 

పొందలేదు. ఈ నాటకములు |పచార, |ప్రబోధ ధోరణిలో నడచినవి. 1920 
(ప్రాంతములలో స్వాతంత్య సమరములో భాగముగా సంఘ సంస్కరణ 

ముఖ్యము. జాతిని పట్టుకుని పీడించుచున్న సమస్యలలో హరిజనోద్ధరణ, సమా 
జాన్ని నిర్వీర్యపరచుచున్న వ్యసనములు, అందులో మొదటిది మద్యపానము, 

రెండవది వేళ్యాలోలత్యము ఇక వరశళుల్క_ము (పతి ఇంటిని పట్టి పీడించుచున్న 

దురాచారము. ఈనాటికీ ఆది సమసిపోక వికృతాకారము దాల్చి మన దేశాన్ని 
నైతిక, మాకవత్వపు విలువలను మంటగలపిన దురాచారను. శ్రీకి విద్య, వ్యక్తి 

స్వాతం త్యము,అనగా తన జీవిత భవిష్యత్తును తాను నిర్ణయించుకునే అధికారము 
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ఉంటేనే తప్ప దేశమునకు (పగతిలేదు. ఈ పై సమస్యలు ఏవైనా నాటక రచ 

యితకుతన (పతిభను (పదర్శించుకోవడానికి, నాటకము ద్వారా సమస్యను 

హృద్యముగా |పదర్శించడానికి అవకాశాన్ని కలుగ జేస్తాయి. 

సామాజిక స్పృహ, భావుకతగల కొందరు నాటక రచయితలు ఈ సమస్య 
లను నాటకముల ద్వారా ఆభివ్యక్తము చేయగలుగుతారు. ఆనాటి పద్య నాటక 

వాతావరణములో, వేళ్యాలోలత్యము, వరకట్న దురాచారము, మద్యపాన వ్యస 

నము ఆను మూడు సమస్యలను తమ నాటకముల ద్వారా, సజీవమైన ప్మాతల 
ద్వారా దరిదాపు మూడు దశాబ్దాలు ఆంధ నాటకరం గమును ఉట్టూతలూగించిన 

నాటక రచయిత శ్రీ కాళ్ళకూరి. 

ఆనాడు, ఈనాడు కాళ్ళకూరి వారనగానే మనకు జ్ఞప్తికి వచ్చేది వారి 

“చింతామణి” నాటకము. 192! లో రచించబడి ఈనాటికీ ఏదో ఒక మారు 

మూల (గామములలో (పదర్శింపబడుతూనే ఉంది. కాని ఈనాడు (పదర్శింపబడేది 

వారు ఉద్దేశించిన “చింతామణి నాటకము” మ్మాతము కాదు. సుబ్బిసెట్టి, చింతా 

మణి, శ్రీహరి పాతలమధ్య జరుగు అసభ్య సంభాషణలు, (పేక్షకుల యొక్క 

మరియు నటులయొక్క_ దిగజారిపోయిన అభిరుచికి, సమాజము సిగ్గుపడవలసిన 

అసభ్య (పదర్శన, దానికి కారకులు శ్రీ కాళ్ళకూరి వారు ఏమ్మాతము కారు. 

“చింతామణి నాటకము” ఇతివృ_త్తము వేళ్యాలోలత్వము. ఇందలి కథ కృష్ణ 

కర్ణామృత కర్తయగు లీలా కకునకు స-బంధించినదిగా చివరి అంకమున చూప 

బడినది. ఇది సాంఘిక రూపకముగానే రచింపబడినది. “శాంతరస (పధాన 

మగు (పకరణోమని సూ తధారుడు వర్ణించినాడు. ఆదర్శ భర్త, ఉత్తమవ్య క్రి 

యగు బిల్వమంగళుడు చింతామణి అను వేశ్య వలలో చిక్కి, తుదకు కృష్ణ 

మహాత్మ్యముచే పరివర్తనము చెందిన చింతామణి వలెనే ఆతడు గూడ విరాగి 

యగును. సహజముగా చింతామణి తన వృత్తి మందు విముఖుకాలు కాని, తల్లి 

మీది గౌరవమువలన ఆమె మాటలను తలదాల్బును. నాటకములో పా తపోషణ, 

భావసంఘర్షణ బాగుగా నడిచినప్పటికి, చింతామణిలో వచ్చిన వైరాగ్యమునకు 

సహజముగా బలవత్తరమైన కారణము కనుపించుటలేదు. చింతామణి, బిల్వ 
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1. నాటక వికాసము పు. 85. 
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మంగళుల పరివర్తన అందువల్ల ఆకస్మిక ముగా అసహజముగా కన్పించినది. 

పురాణం సూరిళాస్త్రిగారు పేర్కొన్నట్టుగా ““కాళ్ళకూరివారు వేళ్యావృత్త్తిని 

దూషించుట, వెలయాం[డ లోపముల నెత్తి చూపుటయందే ఎక్కువ మొగ్గు 

చూపినారనుటకు ఎక్కువ ఆస్కారము కనుపించుచున్నది.! ఏమైన చింతామణి, 

బిల్వమంగ పడు, సుబ్బిసెట్టి, భవానీ శంకరుడు, శ్రీహరి పాతలలో ఎందరో 

మహానటులు తమకు, నాటకమునకు శ్రీ కాళ్ల కూరివారికి అఖండ ఖ్యాతి నార్జించి 

పెట్టినారు. పద్యరచన ఎంతో బాగుండి, పాతలు, సంభాషణ సహజముగా 

నుండుటవల్ల నాటకము బహుళ |పచారము పొందినది. ఈనాటి కీ అవాంఛనీయ 

మైన మార్పులు చేయబడి,జుగుప్పాకర మైన సన్నివేశాలతో అశ్చీల సంభాషణలతో 

ఆడబడుచున్నా శ్రీ కాళ్ళకూరి వారి పేరు మాతం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినది, 

ఇక ““వరవిక్రయము” నాటకము తీసుకుంటే అన్నివిధాలా ఇది వారి 

ఉత్తమ రచన ఆని అందరు ఒప్పుకుంటారు.® కాళ్ళకూరివారు తీసుకున్న 

సాంఘిక ఇతివృత్తాన్ని కూలంకషంగా పాతల ద్వారా నిరూపించి ఒక (పయో 

జనం సాధించిన నాటకం “వరవిక్రయం” (1928). డా॥ అప్పారావుగారు 

చెప్పినట్టు “గురజాడ వారి కాలమున “కన్యాళుల్క_ము' [పాధాన్యము వహింపగా, 

నారాయణరావుగారి కాలమునకా పరిస్థితి తారుమారై, *వరశుల్కము' ప్రాధాన్యత 

వహించినది. మరియు ఈ రెండు శుల్క ములు పరస్పర విరుద్ధమైనను, ఈ 

రెండింటివలన బాధల ననుభవించినడి “స్త్రీ మాత్రమే”. 

“వరవిక్రయము” నాటక [ప్రస్తావనలో : 

స్యూత: ఓ సభాస్తారులారా ! వర్తమాన వరశుల్క. దుర్నయ దూరీకరణము 
నకై, బుద్ధిరాజు వీరభ్యదరాయామాత్యులవారి కంకితముగా, మహా 

కవి కాళ్ళకూరి నారాయణరావుగారిచే రచింపబడి వరవిికయ రూప 

కమును విలోకించు నిమిత్తము విచ్చేసిన మీ యెడ నేనత్యంతము( 
గృతజ్ఞుడను. 

1. _ నాట్యాంబుజము. పు. 854 

2. నాటక వికాసము. పు. 852 

8. నాటక వికాసము. పు. 85 
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నాటక రచయిత ముఖో ్యద్దేశ ముకు స్తా సావనలోనే ని ర్యచించినారు. వరశుల్క 

సమస్య ముఖ్య సమస్య. నాటకము పరిశీలించినచో ee ఉప సమస్య 

అంతశక్టీనముగా కనుపించును.. ఆది మన్నన తీసుకొనవచ్చును, లేదా ముఖ్య 

సమస్యకు ఒక పరిష్కార మార్గముగాను ససకొయవద్చుషు అది “శ్రీ” 

సమస్య. శ్రీకి తన జీవితము, తన భక తాను ఏ సిర్ణయించుకునే స్వాతం 

(త్యము వచ్చువరకు ఇతర సమస్యలు పరిష్కారము కావు. ఈ సమస్య కూడ 

(పస్తావనలోనే సూచించబడ్డడి: 

సూత : నీ తం! డికిచ్చిన వేయి రూపాయల hay నీకు బెట్టిన వేయి 

రూపాయల నగలు ఏ గంగలో గలసి 

నటి: ఆసొమ్ములు మీకు దిరుగ We నాకు విడియాకు లిచ్చెనరా? 

సూత : అసి నీ బొడ్డుపొక్క ! ఇది అమెరికా దేశమను కొంటివా ఏమి! 

కాదు కాదు. ఆర్యావర్తము. ఆబ్బో! ఆ యాటలిక్కడ సాగవు! 

బొందు మెడగట్టినచో, బౌందిలో [పాణముండు వరకును, బండె 

గొడ్డువలె బడియుండ వలసినదే. 

నటి; అట్టయిన నా సంగతి రేపాండంగుల సభరో నాలోచించెదము. 

నటి ఈనాటి స్త్రీ స్వాతం్యత్యోద్యమ (౪ంmM౭n'$ 110) కార్యక ర్తవలె 

మాట్లాదుచున్నది. 1998 లోనే శ్రీ కాళ్ళకూరి వారి ఆధునికత్వం కన్పిస్తూంది. 

“వరవి (కయము ” నాటకము యావత్తూ స్వరాజ్య ఉద్యమము, దానికి (పతీకగా 

ఉన్న త్య సేజిమీదనో, నేపథ్యంలోనో, పాటలోనో, పద్యంలోనో అనుక్షణం 

(పేక్షకులకు జ్ఞప్తికి తెస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు (పస్తావనలోనే స 

నటి : _ మీ చెవులలో. జెట్లు మొలచినవా ఏమి? ఆ చరకా గానము వినబడుట 

లేదా? 

తెరలో : చరకా (ప్రభావం బెవ్వరి కెరుక ? జగతీలోన మన చరకా. సిరులతోడ 

చులతూగుచున్న యల సీము జాతి చూచుచుగ్నుదేమజక చరకా. 

వరశుల్క్మము, త్రీ స్వాతం[త్యము, స్వరాజ్యోద్యమము ఈ మూడు సాంఘిక 

వాస్తవాలను కడు సమర్థతో పోషించినవారు శ్రీ కాళ్లకూరివారు. 

“నర వికయము” నాటకము ఇలా నడుస్తుంది: 

జాతీయవాది శ్రీ పుణ్యమూర్తుల పురుషో త్రమరావుగారికి _ఇద్దరు 

కు నూ ర్తెలు. కాళింది పెద్ద కుమా,ర్తె, కమల రెండవ కుమార్తె, ఆనాటి ఆచారము 
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(ప్రకారము యు క్రవయస్సు వచ్చినవారు. వరుల మార్కెట్లో వరకట్న సమస్య 

(పబలిపోయినందువల్ర పురుషోత్తమరావుగారు వరాన్వేషణలో సతమత మవు 

తున్నారు. 'పెండ్రిండ్ర పేరయ్య ద్వారా శ్రీ సింగరాజు లింగరాజుగారనే పరమ 

లోభి, ధనకాంక్షాపరుని పెంపుడు కుమారుడు బసవరాజు తగిన వరుడని 

తెలుస్తుంది. 

సింగరాజు లింగరాజు ముందు చెప్పినట్టుగానే పరమ లోభి. (పతి 

దమ్మిడీకి జమ ఖర్చు, బేరీజులు వేసుకుని, జీవితములో ధనార్జనే పరమావధిగా 

పెట్టుకున్న వ్యక్తి. ఆయనకు సుభద మూడో సంబంధపు భార్య. పేరయ్య వచ్చి 

పురుషో త్తమరావుగారి అమ్మాయిల విషయం చెబుతాడు. తన కమీషను కుదుర్చు 

కుని, కట్నము కోసం వేలము పాటపెట్టి, కట్నము ఆయిదు వేల వరకు పెంచి, 

లాంఛనములు, ఇతర [తా మరొక రెండు మూడు వేలు, అమ్మాయికి వాటా 

(క్రింద వచ్చే పది ఎకరాల భూమి -ఇవన్నీ లెక్క వేసుకుని సంబంధాన్ని [పయ 

త్నించమని లింగరాజు పేరయ్యకు చెబుతాడు. 

తృతీయాంకములో రెండు రంగములు గలవు. మొదటి రంగములో 

లింగరాజు, ఆయన భార్య సుభద మధ్యదృశ్యములో వారి వ్య క్తిత్వములు 

స్పష్టముగా (పదర్శింప బడుతాయి. సుభద కొంచెము ఆధునిక భావములుగల 

శ్రీ. భర్తను పతి విషయములో ఎదిరిస్తుంది. 

ఇక రెండవ రంగములో పెండ్లి మాటలు జరుగుతాయి. నాటకములో 

ఇది చాలా ముఖ్యమైన రంగము. పెండ్లి కొడుకు బసవరాజును మధ్య కూర్చోబెట్టి 
పవవును సంతలో వేలంపాట పాడినట్టుగా వరశుల్క_ము వేలము పాడుతారు. 

పెండ్లి కుమారుడు (తనలో) 

గీ. 'పేకలో నోకులంచాడు ! వీకనడి బ 

జారులో గుడ్డలంచాడు । సరణి; పెండి 

కొడుకు నిటు మధ్య నిడి, కసి । గొన్నయట్లు 

వేలముంచాడు చెన్న(డు ! విని యెజుంగ ! (వర. వి. 8.59) 

వీరయ్య అనే మరొక దళారీని పేరయ్యే, వేలం పాట పెంచడము కోసము 
మరొక సంబంధము తరఫున వచ్చిన మధ్యవర్తిగా కూర్చో బెడతాడు, ఇది పెళ్ళి 

కొడుకు అనుమానిస్తాడు. 
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బస : వీరి (ప్రసంగ మునుబట్టి వీరేదియో కుట సాగించునట్లు కనబడు 

చున్నది. వీరయ్య ఫాల్సు పాటగాడై యుండును. ( వర.వి. 8.2) 

లింగరాజు గారు, పేరయ్య, వీరయ్య కలిసి ఆడిన నాటకమునకు 
పురుషోత్తమరావు గారు తట్టుకోలేరు. అయిదువేల అయిదు వందల రూపాయల 

కట్నము, వివిధ లాంఛనములు వగ్రెైరాలు ఒప్పుకుని, ఎడ్వాన్సు ఇచ్చి రశీదు 

పుచ్చుకుని వెళారు. వివాహ నిశ్చయం ధనకాంక్షాపరులై న తల్రిదం్యడుల చేతిలో, 

(బతుకుదెరువు కోసం నాటకమాడే మధ్యవర్తులతో ఏ విధముగా వ్యాపారముగా 

మారిందో చాలా బాగా చూపించేరు. 

కట్నమునకు ఒప్పుకున్నారుగాని పురుషో త్తమరావు గారి వద్ద డబ్బులేదు. 

అప్పుకోసం [ప్రయత్నిస్తారు కాని దొరుకదు. ఆయనకున్న పది యెకరాల 
పొలం అమ్మెయ్యవలసి వస్తుంది. రాబందువలె కశేబరాలకోసం ఎదురుచూస్తున్న 

పేరయ్య తన అల్లుడు ఆ భూమిని కొనబోయే టట్లు ఏర్పాటు చేసి ఆపద్భాంధవుని 

వలె పురుషోత్తమరావు గారికి కన్పిస్తాడు. కాళింది తన తండి ఉన్న భూమి 

కాస్తా వ్మికయిస్తున్నాడని చాలా బాధ పడుతుంది. 

కొళిం : 

గీ. అడుగువారికి( బాప భ। యంబు లేక 

యిచ్చువారికి సిగ్గును ! నెగ్గులేక ' 

నడచుచున్నట్టి వరశుల్క 1॥ నాటక మున 
నకట మనమును బ్మాతల | మగుట తగునె? (వర.వి. 4.2) 

కాళింది వివాహము చేసుకోనంటుఐది తల్లి నచ్చజెబుతుంది. తండ్రి భూమినమ్మి 

డబ్బు తీసుకొని వస్తాడు. కాళింది తానా పెళ్ళి చేసుకోనని చెబుతుంది. ఇంతలో 

పేరయ్య వచ్చి విషయము మించకుండా కట్నం డబ్బులు పట్టుకునిపోతాడు. 

పురుషోత్తమరావుగారు సంఘ సంస్క ర్తయె ఉపన్యాసము లిస్తూ కూడా తన 

వంతు వచ్చేసరికి ఆందరు తం డులవలెనే లొంగిపోయినానని విలపిస్తాడు. 

పురు- (రవంత నడయాడి) జారా, దురదృష్టము | 

చ. కరమును నీతి బాహ్యములు కట్నపు బెండిళు లంచు సుద్దులం 

గురీసెను నిన్నదాక, దనకూతు వివాహముపట్ట నేడు కి 
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క్కు. రుమనకుండ( గాళ్ళకడకున్న డిపించెను గట్న మంచు న 

ల్లురు నను గురించి లేవిడులు గొట్టెడు యోగము పథై నేమనన్. 

(వర. వి. 4.2) 

వర విక్రయ నాటకములో పంచమాంకము అతి ముఖ్యమయినది. ఇది 
కాళింది కమలల మధ్య దృశ్యము. తెలుగునాట, తెలుగు సాహిత్యములో ఇద్దరు 

కన్యలు సాహసించి తమ సమస్యకు అర్థము చేసుకొనుటకు (పయత్నించడం 

ఇదే (పథమం. కాళింది తన వివాహ సమస్యతో తలిదం|డులకు ఉత్పన్న మైన 

కష్టముల గురించి వాపోవుతూ ఉండగా, చిన్నదై నదియు, చురుకై నదియు ఆగు 

కముల వార్తాషతికలో ఓక అంశం చదివి వినిపిస్తుంది. ఆందులో ఒక తలి 

దం|డులు కట్నమీయలేక తమ కూతురికి ఇష్టములేని సంబంధం నిశ్చయం 

చేయడం, ఆ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకోవడము గురించిన విషయములు 

ఉంటాయి. కాళిందికి ఒక మార్గము కనిపిస్తుంది. కమల వెళ్లగానే కాళింది తన 

వివాహమునకు తం|డి, ఉన్న పొలమంతయు అమ్మివేసేడసి చింతిస్తుఎదీ. వార్తా 

ప[తికలో విన్నట్టుగా .ఆత్మహత్యయే పరిష్కారమార్గమని నమ్ముతుంది. ఉత్త 

రము (వాసి పెడుతుంఠ్. ఆ తరువాత నాటక రచయిత కాళింది ద్వారా వరకట్న 

సమస్యపై ఒక దీర్చ మైన ఉపన్యాసం ఇప్పిస్తారు. కాని ఈ ఉపశ్యాసమువల్ల 

నాటకీయత లోపించింది. ఏకధాటిగా నాలుగున్నర పేజీల ఉపన్యాసము చాలా 

విసుగు కలిగిస్తుంది. దీని తరువాత కాళింది బావిలోపడి ఆత్మహత్య చేసు 

కుంటుంది. ఇక్కడ మాతం నాటిక శిల్పం లోపించి, నాటకములో సహజత్యం 

దెబ్బతింది. 

దీని తరువాత వష్టాంకము లింగరాజుగారికి సంబంధించినది. కాళింది 
మరణము తరువాత కొంత హాస్యరసము ద్వారా Comic relief ఇచ్చినారు. 

లింగరాజుగారి వంట [బాహ్మడు ఘంటయ్య వస్తాడు. 

ఘంట- (వచ్చి) బాబూ! బట్టలు కొనుక్కుంటాను. జీతమిస్తారా? 

లింగ- నీ బట్టలు పాడుగాను! ఎంద్లుకురా బట్టలు ! గాంధి మహాత్ముని, 

జూడరాదా, గావంచా కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. 

ఘంట. గాంధిగార్ని మెచ్చుకు+టారు గిదా, ఖద్దరు కట్టరేం మీరు? 

లింగ- ఆ విషయములో ఆయనకు మతిలేదురా! కట్టు కట్టు మనుటయే కాని, 

ఖరీదు తగ్గే సాధనము చూచినాడు కాదు, వర; వి: 
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ఇందులో కాళ్ల కూరివారు, జాతీయోద్యమంలో ఖద్దరు ప్రాముఖృతను 

(పదర్శించినారు, లింగరాజుగారి లోభి గుణాన్ని వ్య క్తీకరించినారు, ఆ పైన 

వంట (బ్రాహ్మడి వంటివానితో గూడా లింగరాజుగారికి వారి బాధ్యత గుర్తింప 

జేసినారు. అటుపైన ముసలితనములో చేసుకున్న మూడో భార్యమీద అనుమానం 
బాగుగా వ్యక్తం చేస్తారు. కాళింది మరణవార్త పత్రికల్లో పడుతుంది. కుమారుడు 

బసవరాజు బైట నిందించబడుతున్నాడు.. లింగరాజును ఎవరో “లుబ్ధా| గేసర 

చ్యకవలర్త” అని [వాస్తాడు. కోపం వస్తుంది. పేరయ్య డబ్బుకోసం వస్తాడు, 

లింగరాజు రసీదు ఇవ్వలేదంటాడు. 

లింగ : అట్లయిన, నీ కమ్మని యాలోచనమేమో కాసింత చెప్పుము. 

శేర : అదిగో అల్లా అడగండి! ఆ సొమ్మూ ఆ భూమి దక్కించుకోవాలం టే 

ఆ రెండోపిల్ల నెల్లాగయినా చేసుకోవడమే సాధనము. వరః. వి 

సరే, కట్నం, భూమి దక్కించుకోవడానికి, పేరయ్య తన కమీషను దక్కించు. 
కోవడానికి, కమలను వధువుగా నిర్ణయించ డానికి బయలు దేరుతాడు. 

రెండవ రంగములో పురుషో త్తమరావుగారి గృహములో అందరు కాళింది 

పోయిన దుఃఖములో మునిగి ఉన్నారు. పేరయ్య |పవేశించి, ఉపశమనవాక్యాలు 

పలికి కమల సంబంధం లింగరాజుగారి అబ్బాయితో నిశ్చయం చేయమని నచ్చ 

చెబుతాడు. అన్ని విధాలా కృంగిపోయిన పురుషో త్తమరావు తన భార్య అభి 

ప్రాయం తెలుసుకుంటాడు. ఆమె కమల ఆధి పాయం ముందు తెలుసుకుంటే 

మంచిదని ఆంటుంది. కమల అభ్మిపాయం కనుక్కుంటారు. కమల చిన్నదిగాని 

చాలా చురుకైనది, వ్యక్తిత్వం గలది. ఆమె ఆలోచన ఈ విధముగా. ఉంటుంది: 

కమల :- అట్టి వివాహము నాకును నంగీకారము లేకున్నచో తలిదండులు 

నన్ను బలవంత పెట్టరనుటయు నిశ్చయమే కాని, దానివల్ల పర్యవ 

సానమేమి? అయిదు వేల యైమవందలు నా దుర్మార్గుని పొట్టను 

బెట్టించుట తప్ప మటజేమియు లేదు అందువల్ల నా దారి విడిచిపెట్టి 

యా సంబంధమునే యంగీకరించి, పణమునకుం దగిన [పాయ 

శ్చిత్తము చేయగలిగినచో వీరిచ్చిన (ద్రవ్యము వినియోగములోనికి 

దెచ్చినదాన నగుటయే కాక అక్కకసి తీర్పగలిగినదాననై. | పపంచ 
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మున కొక పాఠము నేర్పినదానను గూడ నగుదును. అయితే అట్టి 

(పతీకార మేవిధముగా జేయగలుగుదును. (ఆలోచించి) సరే కానిమ్ము. 

(పతీకార వాంఛతో కమల పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటుంది. ఆమె మనస్సులో 

ఏమున్నదో తెలియదు. కాని ఇక్కడి నుండి నాటకం మరొక స్థాయిలో నడు 

స్తుంది. ఈ నాటకమునకు నాయకుడు పురుషో త్తమరావుగారు అయినా నాటకాన్ని 

నడిపించేది కమల. అందువల్ల “వరవిక్రయం” నాటకము నాయిక మీద ఆధార 
పడినది అనుటలో దోషమేమియు లేదు. 

సప్తమాంకములో మొదటి రంగము లింగరాజుగారి లోభిత్వము, కొంత 

హాస్యముతో నడుస్తుంది. లింగరాజుగారి దురాశ, వివిధ లాంఛనముల [క్రింద 

ఆయన రాబట్టదలచుకున్న వస్తువుల జాబితా వింటూంటే ఒక వైపున నవ్వు, 

మరొక వైపున మానవుని అమానువత్వము పెన ఏహ్యభావము కలుగుతాయి. 

ఆయనపై వ్యాఖ్యానము ఆయ భార్య సుభ్మదయే చేయగలుగుతుంది. 
లి 

సుభ :- జౌరా! సృష్షి వైచ్చిత్యము. 
చ. _కనికరమా కనంబడదు! కన్పడబోవదు |పేమ, పొట్ట చీ 

ల్చిన( గనుపట్టదయ్యెడను। సిగ్గనునట్టిది, పాపభీతి మ 

చ్చునకును గానిపింపదిక! సూనృత మన్నది లేనెలేదు లో 

భిని భువి నేపదార్థములు పెట్టి విధాత సృజింపగల్లెనో॥ 

(వర. వ్ 7.1) 

రెండవ రంగములో పెళ్ళి ఏర్పాట్లు, అందులో ముఖ్యముగా మగ పెళ్ళి 

వారు ఆగ పెళ్ళి వారిని పెస్టు ఇక్కట్లు చాలా స్వాభావికతతో చూపించబడ్డాయి. 

అష్టమాంకము మొరటి దృశ్యము మళ్ళీ హాస్యరసము. ముఖ్య నాటకము 

నుండి Comic Relief కొరకు చేర్చిన దృశ్యము. వెట్టిబుజ్జల వెంగళప్ప 

గారి కచేరి చావడి. ఆయన తాలూకా బోర్డు (పెసిడెంటు. బోర్డు స్కూల్లో ఒక 

టీచరు శలవుకోసం వస్తాడు. వెంగళప్ప చాలా మూర్భంగా (ప్రవర్తిస్తాడు. 

వెంగ :- సస్పెండన్నా జంకావుకావు కనుక డిస్మిస్ చేశాను ఫో! 

టీచ :. ఆరి చండాలుడా! ఆ మాటకూడా అనేశావా? సరే, ఇంలేనా-ఇంకే 

మైనా చెయ్యగలవా? ఈ మూడేళ్ల మున్షి పదవీ పోగానే, ఇంటింటా, 
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అడుక్కు తినే యోగం నీకు గాని, ఈపాటి కాటికాపరి పని మాకు 
దొరకకపోదు. (వర. వి. 8.1) 

ఆత్మ గౌరవానికి భంగం వచ్చినప్పుడు వ్యక్తి ఇలాగే తిరగజడతాడు. 

ఇటువంటి సన్నివేశాలు ఆధునిక నాటకంలో ఆత్రేయ యుగాన్నుంచి అనగా గత 

నలభై సంవత్సరాలనుంచీ ఎన్నో నాటకాలలో వచ్చినవి. కాని ఇరవై. సంవత్స 

రాల [కితం రచించిన వర వ్మిక్రయములో ఇటువంటి సన్నివేశం హాస్య రస 

భరితమైన దృశ్యంలో కూడా తిరుగుబాటు తత్వాన్ని [పదర్శించడం కాళ్ళకూరి 

వారి అభ్యుదయ భావాలకు నిదర్శనం, టీచరు, వ్యవస్థను, అధికార దుర్విని 

యోగాన్ని దుయ్యబడతాడు. 

వెంగ : హమ్మా! హమ్మా! ఎంతలేసి మాటలన్నాడు! ఆ వెధవ అల్లా 

దులిపేస్తూంటే పాడు నోరు పైకి లేచింది కాదేం ! 

ఇదే కామోసు గిల్టీ కాన్షన్సంటారు ! (వర. వి. 8.1) 

లింగరాజుగారు ఈ సమయములో వెంగళప్పగారి వద్దకు పురుషోత్తమ 

రావుగారి మీద కం ప్లై యింటు తీసుకొని వస్తారు. కమల నగలు తీసుకుని పుట్టిం 

టికి వెళ్ళినది. మూడు సంవత్సరాలై కాపురమునకు రాలేదు. లింగమూరర్తిగారి 

ముఖ్యోద్దేశము కమల కాపురము కాదు. ఆమె వద్ద ఉన్న నగలు. అవి ఇతరులు 

లింగరాజుగారి వద్ద తాకట్టు పెట్టినవి. దావా వేయమని వెంగళప్పగారు సలహా 

ఇస్తారు. 

అష్టమాంకము రెండవ రంగములో పురుషో త్తమరావుగారు కమలకు 

లాయరు నోటీసు వినిపిస్తారు. కమల తండిని నిశ్నింతగా ఉండమని ధైర్యము 

చెబుతుంది. 

నవమాంకము న్యాయస్థానము ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇందులో ముఖ్య 

ముగా బసవరాజు అనగా కమల భర్తలో మార్పు వస్తుంది. 

బస (తనలో) పెంపుడు తంగడి చివరకు నన్నెంత పేలవపటిచెను ? 
(వర. వి. 9.1) 

ఈ కోర్టు సీను తెలుగు నాటక రంగములో చాలా . ముఖ్యమైనది. 

ఒకనాడు ఆధునిక నాటక కర్త ఇబ్బెన్ రచించిన “డాల్సుహౌస్''లో నాయిక 

నోరా తన భర్త, సంసారము, అందరిని ఎదిరించి శ్రీ స్వాతంత్యము కోసం 
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తలుపు భళ్ళునమూస్తూ బయటికి వెళ్తుంది. ఆలాగే తెలుగు నాటక రంగము మీద 
వర వికయంలోని కోర్టు సీను అందులో కమల పాత చాలా ముఖ్యము. శ్రీ 

స్వాతం|త్యమును నిరూపించే ముఖ్య ఘట్టము. 

కోర్టులో న్యాయాధికారి ఎదుట లింగమూర్తిగారు వారి తరపున 

వెంగళప్ప, బస్తవరాజు,మరోవై పు పురుషో త్రమరావుగారు, కమల ఆయన ప్తీడర్ని 

నియమించరు. ఈ కేసు ఉపసంహరింపజేసి వధూవరులను ఒప్పించవలెనని 

న్యాయమూర్తి ప్రయత్నిస్తారు. లింగరాజుగారికి ఆ నగలు ముఖ్యము. పురుషో 

త్రమరావుగారు అసహాయవాది కనక వారు జవాబు చెప్పరు. 

ఈ దృశ్యములో ముఖ్యమైన మలుపు కమల తీసుకుని వస్తుంది. తాను 

ఇంకా మైనరైనా తన గోడు శెప్పుకొనుటకు అనుమతి కోరుతుంది. న్యాయాధికారి 

అంగీకరిస్తాడు. కమల యొక్క వాదనలోని అంశములు మూడు : 

1. తన అక్కతో సంబంధము కొరకు [కయమిచ్చి వరుణ్ణి (బసవ 

రాజుని) వేలం పాటలో కొనుక్కొన్నారు. కాళింది మరణంవల్ల ఆ [కయము తన 
'పేర మార్చుకొనవలసి వచ్చినది. 

2. లోభియగు లింగరాజుగారు తనవై పు శుభలేఖలు కూడా పురుషోత్తమ 

రావు గారికే అంట గట్టుటచే కమల “వారి కుమారుని వీరి కుమా ర్రెకిచ్చి”' అని 

అచ్చు వేయిస్తుంది. అందులోను అవకాశము లింగరాజు గారే ఇచ్చేరు అందువల్ల 

ఉభయుల శుభలేఖలలో బసవరాజును కమఎకిచ్చి అని అమ్బవేయించింది. పెళ్లి 

హడావుడిలో ఎవరూ పరిశీలించలేదు, ఆభ్యంతరము తెలుపలేదు. 

8 అధికార మెవరిదని (ప్రశ్నిస్తుంది. ఇరకాటంలోపడి, పరిష్కారమార్గం 

ఆలోఓస్తున్న బసవరాజు, కోర్టులో దావాను రద్దు చేసుకుంటాడు. అందరు 

సంతోషిస్తారు, లింగరాజుతప్ప. 

కమః (మందహాసముతో) ఇదుగో, యీ నగల మూటయు, నీ కాగితముల 

కట్టయు గలిసి ఈ వరవి కయ దురాచారమును రూపుమాపుటకై 

పాటుబడుదము. (వర. వి 9.1) 

ఆ తరువాత దశమాంకము అనవసరము అయినా అందరూ తలొక పద్యము 

పాడి నీతిబోధ చేయుదురు. ఇది నాటక లక్షణము కాపాకుటకు [వాసిన అంకము 

గొని (ప్రయోజన శూన్యము. 
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ఇక నాటకమ: పరిశీలించినచో ముందు చెప్పినట్టుగా కమల స్వతంత్రించి 

తన నిర్ణయములు తాను చేసికొని వయస్సుకు మించిన విజ్ఞత, ధైర్యముతో 

సమస్య పరిష్కరించినడి. గురజాడ వారి కన్యాశుల్కం నాటకము నాటికి అనగా 

వర విక్రయానికి దరిదాపు నాలుగు దశాబ్దాల (క్రితం సమస్య నేరు. స్రీలకు 

కూడా (పపంచజ్ఞానం అల్పం అని బుచ్చమ్మ పాతతో మనం ఆర్థంచేసుకో వచ్చు. 

ఏదో గిరీశం చేసే వ్యాఖ్యానం వల్ల కాని ఆనాటికి బుచ్చమ్ముకు ఆలోచించే శ క్తి 

లేదు. ఆనాటి పరిస్థితులను గురజాడ వారు చాలా వాస్తవంగా చి తీకరించేరు. కాళ్ళ 

కూరివారి నాటికి పురుషోత్తమరావు గారి కుటుంబంలాంటి కుటుంబాల్లో ప్రీలకు 

చదువు సంస్కారం పృతికోలు చూసే అలవాటు మొదలయి, (పపంచజ్ఞానం 

కలుగుతూంది. కందుకూరివారితో బయలుదేరిన ఉద్యమం, శ్రీల సమస్యలు, 

గురజాడవారి కాలంలో ఒక పద్ధతిలో చి తీకరించబడితే కాళ్ళరూరివారి కాలం 

నాటికి, స్త్రీకి చదువు సంస్కారం, తన మీద తనకు నమ్మకం ఉంటే తన బాట 

తాను నిర్మించుకోగలదని నిరూపించబడినది. ఈ నాటక మంత టికి జాతీయోద్యమం 

Back-drop గ చూపించేరు. గాంధీ గారి ఉద్యమంలోని ముఖ్యభాగ మైన 

చరకా ఒకి |పతీకగా నాటక రంగం అలంకరించింది. తద్వారా కాళ్ళకూరి వారి 

దేశభ క్తి వ్యక్తమైంది. 

మరొక విషయం. నాటకం యావత్తూ ఈనాటికీ హృద్యంగా ఉంది. ఈ 

మధ్య పద్యాలు చాలా మట్టుకు తగ్గించి వచనంగా వేసినా నాటకం చాలా రక్తి 

కట్టింది. 1989లో చలన చ్మితంగా సి. పుల్లయ్య గారు తీసేరు. అందులో 

శ్రీ బలిజేపల్లివారి లింగరాజు ప్మాత మరపురానిది. కమల పాత్రతో శ్రీమతి 

భానుమతి వెండితెరకు పరిచయ మైంది. 

ఈనాటికీ వివిధ స్వరూపాల్లో హృద్యంగా రూపొందుతూ ఆహ్లాదం 

కలిగిస్తున్న కళాఖండాలను పొళ్చాత్యులు 01258166 అంటారు. వరవ[కయం 

ఒక (0115516 అనడానికి సందేహం లేదు. ఇతివృత్తం ఉంది, మంచి పాతలు 

ఉన్నాయి, కథ చాలా నేర్పుగా మలచబడింది, సంభాషణలు చాలా బాగున్నాయి. 

ఇక కాళ్ళకూరి వారి సాంఘిక స్పృహ అపారము. వారి సాంఘీక దృష్టి అభ్యు 

దయ మార్గంలో నడిచింది. డా॥ ఆప్పారావుగారు కూడా ఇవే లక్షణాలు వర 

విక్రయానికి ఆపాడించేరు.! 

SOIT SSIS NY 

1.” నాటక వికాసము, పు. 858. 
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ఇక లోపాలు ఒకిటి రెండు చూపాలంచే- ఇంతకుముందే వివరించినట్లుగా 

చెప్పిన విషయాన్నే పద్యంలో రకరకాలుగా చెప్పడం వంటివి. ఈనాటికి 

కాళింది, కమలల వయస్సు చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది. 1924 నాటి పరిస్థితి 

వేరు. ఆనాటికి అవి సహజంగానే ఉన్నాయి. నాటకంలో దశమాంకం తీసివేస్తే 

చాలా రక్తిగా ఉంటుంది. నాటకంలోని అందరు ప్మాతలు తలొక పద్యమూ 

చదవ నవసరంలేదు. అందువల వరవ్మికయం నాటకం నాటకంగా, సాంఘిక 

చి తీకరణగా అతి సహజంగా ఉంది. అందువల్లే నిలిచింది. సాహిత్యానికి సమ 

కాలీన స్పృహ చాలా అవసరం అని అందరూ “ఒప్పుకుంటారు. కాళ్ళకూరి వారి 

సామాజిక స్పృహ అద్వితీయం. పౌరాణిక నాటకం రాజ్యమేలుతున్నయుగంలో 

సమకాలీన సాంఘిక వస్తువుతో ఒక కొ త్త మలుపు తొక్కిన ఘనత శ్రీ కాళ కూరి 

వారిది. అయినా నాటకశి్బ్పం మాతం సమకాలీన నాటకశిల్పంతోనే రచించేరు, 

అది కూడా వారి [పత్యేకతే అన చెప్పాలి ఆనాటి నటులు, సమాజాలు 

అలవాటుపడిక మార్గములోనే, అనగా పద్య, నాటక రచనా! క్రమంలోనే వారు 

చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని రసవత్తరముగా చెప్పగలిగేరు. పైగా, రక్తి 
కలిగించి, చిరకాలము జ్ఞాపకముండే పాతలతో నాటకం రచించబడ్డది. |పతిభా 

వంతులై న నటులకు కా పేరయ్య, కమల, కాళింది మొదలగు పాతలు 

లభించేయి. అటువంటి నాటకం నాలుగు కాలాలు నిలుస్తుంది. వరవ్శికయము 

నాటకము తెలుగు నాటకములలో ఒక 0125810 స్థాయి నాటకము అంటే అతిళ 

యో క్రిలేదు. ఈనాడు సాంఘిక సమస్యను పద్యశైలిలో చూస్తే ర క్తిగట్టదు. 
వచన నాటకాలకు నలుబది సంవత్సరాలుగా అలవాటు పడినాము. అందువల్ల 

పద్యం నాట్యధర్మి [పధానమై అసహజముగా కనిపిస్తుంది. కాని సమకాలీన 

సమస్యా నాటక మును రచించినవారిలో గురజాడ అప్పారావుగారి తరువాత 

కాళ్ళకూరి వారే మొదటివారు. సమస్యను నాటకంలో హృద్యముగా చిితీకరించి, 

దానీకి పరిష్కారమార్గము కూడా చూపించేరు. మధుఘేవ వారు తీసుకున్న మరొక 
సమస్తా నాటకముకాని, అది అంత జనాదరణ పొందలేదు. కేవలము ఉపన్యాస 

ములతోదే నాటకం ముగిసింది. వరవి; [కయము నాటక స్థాయికి రాలేదు ఆయినా 

వారి సాంఘీక దృష్షి మా! తము నిశితమైనది. 

ఉపయు క్ర గ్రంథ సూచి : 

1. అప్పారావు, డా॥ పీ.యస్.ఆర్. తెలుగు నాటీక్ బికానము 1967. 

ర; సూరిళాన్త్రి, పురాణం. నాట్యాంంయు జము 1924, 

8. నారాయణరావు, కాళ్లకూరి. చింతామణి, వరవికయము, మధుసేవ 
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అవి ఇరవయ్యో శతాబ్దం మొడటి పాదాన్ని యెత్తి రెండవ పాదాన్ని 

ముందుకు వేస్తున్న రోజులు. ఆం|ధ నాటక రంగం వినూత్న |పయోగాలను 

(పసరిస్తున్న (పతిభోన్నిద (పత్యూమ సమయం. పిషాద రూపకం విశిష్ట పయో 

గంగా రెక్కలు పిప్పి వియ త్తలం మీద విహరించిన తరుణం. విశ్యనాథ వాగు 

నాటక కర్తగా తెలుగు రంగంమీద వెలుగురేకల్డాగా నాలుగు విషాద రూపకాలను 

వెలయించిన విశిష్ట కాలం. నర్తనశాల, అనార్కలి 122+ నొటికే వెలువడ్డాయి. 

వేనరాజు 1926 (ప్రాంతంలో, (తిహలము 1988-84 (పాంతంలో వచ్చాయి. 

విషాద నాటక రచనలోని నాలుగంచులను నాణెంగా మెరిపించిన నూత్న[పయో 

గాలు ఆ నాలుగూ, అందులో 'నర్తనళాలి అచ్చమైన బంగరు అంచు. 

పాళ్ళాత్య రూపక |పయోగాలలో విషాదాంత రూపకం ఉదాత్త ఫణితి, 

విషాదాంత రూపకం వినోద రూపకం కందె వేయిరెట్టు మిన్న. పేటో కాలం 

నుంచీ పరిణతి చెందుతూ షేక్ స్పియర్ కాలంలో (పత్యేక (పతిపత్తిని సంతరించు 

కొన్నది. పాశ్చాత్య నాటక క_ర్తలలో షేక్స్పియర్ ఒక మేరు శిఖరం. ఆయన 

రచించిన విషాదాంత నాటకాలు ఆ (ప|క్రియకే (ప్రమాణాలు కానటంతో పాటు, 

వై విధ్యాన్నీ, వైశారద్యాన్నీ, (ప్రయోగ సౌలభ్యాన్నీ, కవితా గాంభీర్యాన్నీ సంత 

రించిపెట్టాయి. పాళ్చాత్య నాటక రంగాసికి | పాణంపోళశాయి; భారతీయ రూపక 

(పయోగానికి (కొత్తపుంతలు చూపించాయి. తెలుగులో విషాదాంత నాటక రచనకు 

షేక్స్పియర్ నాటకాలు కొత్తబాటలు చూపించాయి. మొదటి తరం రచయితలు 

కొందరు షేక్స్పియర్ నాటకాలకు అనువాదాలు సంతరించారు. వావిలాల వాసుదేవ 

శాస్త్రిగారు జూలియస్ సీజక్ను 1875లో అనువదించటంతో ఈడఉద్యమం (పారంభ 

మైంది. అయితే, పాళ్చాత్యవృత్తాలు గల షేక్ స్పియర్ నాటకాలు తెలుగులో ప్రక్రియా 

గౌరవాన్నిపొందగలిగినా పాచుర్యాన్నిమాత్రం గడించలేకపోయాయి. సంస్కృత 

నాటకానువాదాలకు తెలుగులో వచ్చినంత [పాచుర్యం వాటికి రాలేదు. దానికి 

కారణం బహుశః పృకియ యేదైనా నాటకానికి వస్తువు (పాణం. వస్తువు 

దేశీయం అయితే అది (పజాదరాన్ని చూరగొంటుందనే సత్యమే కావచ్చు. ఈ 
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సత్యం ధర్మపరం రామకృష్ట మాచార్యులు గారి “విషాద సారంగధరం' [889 లో 

వెలువడినప్పుడు అనుభవంలోకి వచ్చింది. (పక్రియ విషాదాంత నాటకం; వస్తువు 

దేశీయం. ఇది (పథమాం[ధ విషాదాంత నాటకంగా విమర్శకుల 'మన్ననల 

నందుకొన్నరి. దేశీవృత్తాలతో విషాదాంత నాటక రచనోద్యమానికి ఇది ఊపిరి 

పోసింది. తెలుగువారి హృదయాలలో లోతైన ముద వేసిన భారత కథలో 

విషాదాంత నాటక నిర్మాణానికి అనువైన ఘట్టాలలో కీచకవధ ముఖ్యమైనది. 

నాటక కర్తల దృష్టి దానిమీద కేందీకృతమైంది. చిలకమర్హి వారు 1889 లో 

కీచక వధ నాటకాన్ని (వాసి, మొదటిసారి (పదర్శింపజేశారు. ఆలాగే కోలాచలం 

శ్రీనివాసరావుగారు “కీచక వధి (సైశంధి) ను, నిశ్శళంల కృష్ణమూర్తిగారు 

'కిచకవధిను [వాళారు. 

ఐతివోసిక వృత్తాంలోనే కాక, చారిత్రక వృత్తాలలో విషాదాంత రూప 

కాలను ర్రచించే [ప్రయత్నం ఇరవయ్యో శతాబ్దికి పూర్వమే సాగింది. ఈ ఉద్య 

మంలో వేదం వారి “బొబ్బిలి” విషాగచ్చాయలు గల గొప్ప చార్మితక నాటకం. 

కోలాచలం శ్రీనివాస రావుగారి రామరాజు చర్మిత, సుల్తానా చాంద్ బీ, శిలాదిత్య, 

దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి *“కుంభరాణా” విషాదాంత రూపకాలుగా (సిద్ధి చెందిన 

చారిత్రక నాటకాలు. ధర్మవరం వారి సారంగధర వస్తువు, పానుగంటి వారిచేత 
సారంగధర నాటకాన్నీ, జయంతి భావనారాయణగారిచేత “కుముద్యతీ సారంగ 

ధరమును', కాళ్లకూరి వారిచేత “చితాభ్యుదయమును' రచింసచేసినా అవి 

విషాందాంత నాటక మర్యాదలను పాటింప లేకపోయాయి. 

ఈ పరిస్థితుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు విషాదాంత నాటక రచన 

చేపట్టారు. ఇతిహాసంలోనుంచి, పురాణంలోనుఎచి, చరితలోనుంచి వస్తువులను 

చేపట్టి విషాదాంత నాటకాలను రచించటం విశ్వనాథ వారి |ప్రత్యేకత, నర్తనశాల 

మహా భారతంలోని విరాట పర్వంలో ప్రసిద్ధి చెందిన కీచక వధ ఘట్టం. వేనరాజు 
కథ పురాణ (పసిద్ధం. [తిహలం, అనార్కలీ నాటకాలు చరిత (పసిద్ధాలెనవి. 

ఇందులో ఒకటి నుత దృష్టి, మరొకటి [పేమ దృష్టి | పధానమైనవి కావటంచేత 
వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకొన్నాయి. ఒక విధంగా విశ్వనాథ వారు తమకు 

పూర్వం విషాదాంత నాటకాలను రచించిన నాటక కర్తలు ఎన్నుకొన్న వస్తువుల 

స్వభావాన్ని సమీక్షించి, అన్ని రంగాల్లోనూ ఆందెవేసిన రచనలు చేయాలన్న 

సంకల్పంతోనే ఈ నాలుగు నాటకాలనూ రచించినట్టు స్పష్టమౌతుంది, 
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విశ్వనాథ వారిది ప్రధానంగా భారతీయ దృష్టి ఆయితే ఆయన పాళ్చాత్య 

(ప్రయోగాలను కూలంకషంగా ఆకళించుకొన్న (పజ్ఞామూలర్తి. దేశీయతలో ఒదిగి 

పోయిన పాళ్చాత్య |పయోగాన్ని అపూర్వంగా సాధించటం ఆయన ధ్యేయం. 

విషాదాంత నాటకం వస్తుతః భారతీయం కాదు. కాని భాసాదులు ఆ రంగంలో 

[ప్రయోగాలు చేసి, సంస్కృత రూపక రంగానికి వన్నె చేకూర్చి పెట్టారు. అయితే 

భారతీయ విషాద రూపక (ష్మకియలో పాళ్చాత్య విషాదాంత నాటక (ష్మకియలో 

కానవచ్చే విశిష్ట లక్షణాలన్నీ ఒదిగాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. భారతీయులది 

రసదృష్టి. పాళ్చాత్యులది “కెథార్సెస్' పోషించే (పవృత్తి ఈ రెండిటికీ మౌలి 

కంగా భేదాలున్నాయి. ఒకటి సజాతీయ విజాతీయ భావ సంఘర్షణలో నుంచి 

జనించే అంత ర్వేదనను సృవ్టించి ఆనంద బిందువులో లయింపచేసే స్థాయి భావ 

పోషణం [పధానంగా సాగేది రసదృష్టి. పరస్పర విరుద్ధ భావ సంఘర్షణలో 

నుంచి ఆంతర్వేదను పొంగించి అంతర్మాలిన్యాల్ని పక్షాళణం చేసే |పవృత్తి 

“కెథార్సిస్' (ష్మకియా (ప్రవృత్తి. భారతీయులది ఆత్మానంద సంవలిత మైన 

కళానుభవం అందించే (ప్రస్థానం. పాళ్ళాత్యులది భయనిర్వేద భావ |పత్షాళణ 

(ప క్రియను సాగించే [పస్థానం. ఒక దానికి సహాన భూతి (పాతిపదిక; మరొక 

దానికి సానుభూతి (ప్రాతిపదిక. ఈ రెండింటికి తారతమ్యం ఉన్నా, వైరుధ్యం 

అంతగా లేదు. విషాదాంత రూపకం ఆంతఃకరణను స్పృశిస్తుంది; భయోద్వేగా 

లను పొంగించి మనస్సును (పషాళణం చేస్తుంది; ఆపైన ఆత్మానంద సంవలిత 

మైన రసౌనందానుభూతి నందించే మెట్టును స్పృశింపదు. భారతీయ దృక్పథం 

గల రచయిత ఆ వెలితిని పూర్తిచేయగలకు. ఈ రహస్యాన్ని విశ్వనాథ సత్య 

నారాయణ గారు తాము రచించిన విషాదాంత నాటక రచనా |పయోగాలవలన 

తెలుగు వారికి (పదర్శించి చూపించారు. ఈ నాటక (ప్రయోగానికి ఇంత ళక్తి 

ఉన్నదని మొదటిసారి |ప్రకటించినవారు విశ్వనాథ వారనటంలో అతిశయోక్తి 

లేదు. “న ర్తనళాల” ఇందుకు సాక్ష్యం. 

పాళ్చాత్య విషాదాంత నాటకానికి ఇతివృత్తం పాణతుల్యం. దానిని నిర్వ 

హించే పాత్రలు చైతన్యసూ తం. కార్యం ఆంతస్ప్ఫూ[తం. “The Plot 

is the first Principle and as it were, the soul of 

tragedy, character holds the second place’ అని అరిస్టాటిల్ 

నిర్టేశం. ఇతివృత్తమంచటే వట్టి కథకాదు. విషాద పవాహం తరగలుకల్టే పరీ 
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వాహకోశం,. కథ విషాదరూపక స్వభావాన్ని ము[దించుకొని ఉండాలి; విషా 

దాంత నిర్వహణానికి అనువుగా సాగాలి. కార్యోద్దీపిత కళా కార్య శీలమే ఇతి 

వృత్తం. “A work of art is tragic if it subtantiate the 

following situation : A Pcotagonist who Commands 

our good will is impelled in a given world by a pur- 

pose, or undertakes an action, of a certain seriousness 

and magnitude; and by that very purpose or action, 

subject’ to that same given world, necessarily and 

incitably meets with grame or spiritwal suffering” 

అని ఆస్కార్ మాండెల్ విషాదాంత నాటకానికిచ్చిన నిర్వచనాన్ని గమని స్తే 

ఆ నాటకంలో ఇతివృత్తానికున్న (పాముఖ్యం ద్యోతక మౌతుంది. నాటకంలో 

కార్యారంభం చేసేవాడు నాయకుడు; ఆ ఆరంభానికొక పయోజనం ఉంటుంది. 

దాన్ని సాధించటానికి అతడు త్మీవయత్నం చేస్తాడు. ఆ యత్నమే నాటకంలో 

కార్యకారణ సన్నివేశవశాన అతణ్ణి తాత్త్వికమైన విషాదబాధకో, భౌతికమైన 
విషాదబాధకో గురి చేస్తుంది. ఆది సామాజికుల సానుభూతిని చూరగొంటుంది. 
ఇవ్వన్నీ నాటకంలో కళాన్యాయాన్ని ఆశ్రయించి నిర్వహింప బడాలి, అటు 

వంటి ఇతివృత్తమే విషాదాంత నాటకానికి ఆయువు. 

విశ్వనాథవారు మహాభారత విరాటపర్వంలో ఉన్న కీచక వృత్తాంతాన్ని 

విషాద నాటకకోచిత వస్తువుగా “నర్తనశాల లో ఎన్నిక చేశారు. దాన్ని 

మూలంలో ఉన్నట్టుగానే [గహిస్తే విషాదాంత నాటక వస్తువు కాదు. దుష్టుడైన 
(ప్రతినాయక వధకు సంబంధించిన కథ అవుతుంది. లేదా తిక్కనగారి శిల్పాన్ని 

అనుసరిస్తే విషాద పాత్ర లక్షణాలు కలిగిన [ప్రతి నాయకుని సముచిత విషా 

దాంత చిత్రణం కలిగిన నాటకం అవుతుంది. అందువలన విశ్వనాథవారు 

వస్తువునే ప్రయోగానికి అనువుగా మార్చి ఎన్నుకున్నారు. బహుళః ఈ నాట 
కంలో ఆయువు పట్టంతా కథను మార్చటంలో ఉంది. ఆ మార్పులో ఆయన 

చిత్రించిన విషాద నాటక శిల్పం అనన్య సామాన్యంగా ఉంది, 

నర్తనశాలలో |ప్రధాన కార్యం ఏమిటి అన్నది ప్రశ్న. పాండవుల అజ్ఞాత 

వాస నిర్వహణలో వచ్చిన అవాంతరాన్ని నిపుణంగా తొలగించుకొని విజయాన్ని 
సాధించటమా? లేక కీచకుడు సైరంధిని వలచి, ఆమెను పొందటానికి యత్నించి, 
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విఫలుడై విషాదా-తా3కి గురికావఎమా? కీచకవధ ఘట్టాన్ని పాండవ కథలో 

భాగంగా [గహిస్తే మొదటి కార్యుం సత్యం. కీచకవధను కీచక వృత్తాంతంగా 

గ్రహిస్తే రెండవకార్యం యోగి. విశ్వనాథ నర్తన ళాలను విరాట పర్వాంతర్గత, 

మైన మొత్తం కథలో ఘట్టంగా (గహించలేదు. కీచక వృత్తాంతంగా, స్వతం్యత 

(పతిప త్తి గలిగిన, కార్యకారణ సంబద్ధమైశ నాటకేతివృత్తంగా [గహించారు. 

పఠితకు ఈ ఆవగాహన మ ఖం. అప్పుడే నాటక కార్యాన్ని ఆరంభించింది కీచకు 

డౌతాశు; తన [ప్రయోజనం కోసం నాటక కార్యాన్నంతా తానే మలచుకొంటాడు; 

తన విషాదాంతానికి తానే కారకుడౌతొడు. ఇటువంటి కార్య చైతన్యానికి అను 

కూలంగా అమరేటట్టు కూర్చట మే మార్పుచెందిన “నర్తనశాలి ఇతివృత్త శిల్చం, 

ఈ దృష్టితో చూస్తే నాటక కార్యం కీచకప్నాత్మాశికం. అప్పుడు కీచకుడు 

దుష్టప్మాత కారాదు. ఏదో ఒక దౌర్బ్భల్యంతోనో, విధ్మిపేరణ చేతనో, తనకు 

తాను విషాదాంతం పొందేమార్గాన్న అనుసరించి, సామాజికుల సానుభూతిని 

ప్రొంకే అంతర్వేవనకు గుకియె (ప్రాణాబు కోల్పో వాలి. కథాసూతం ఈ గతినే 

పోషించాలి. విశ్వరాథ చేసిందే అది. 

. శి 

నర్తనశాల తొమ్మిదంకాల నాటకం. [ప్రాచీన నాటకాల్లోలాగా దీనికీ 

నాందీ పస్తావన లున్నాయి. నాంది ఎనిమిది చరణాలలో మత్తేభ చంపకమాలా 

వృత్తాలలో ఆఖీపురసరంగా నిబంధింపబడి వుంది. నాంద్యంతంలో సూత 

ధారుడు [పవేశించి _పస్తావనను నిర్వహిస్తాడు. ఇందులో ఉన్ముఖీకరణం, కథార్థ 

సూచనం కూడా చేయబడింది. 

(పథమాంకం కీచక (పవేశంతో (పారంభమై, దౌపదిని చూచి మరులు 

గొనటం, సుదేష్టతోనూ, ఉత్తరతోనూ సంభాషించటం, సుదేష్ట పర స్రీవ్యామోహం 

దోషమని వారించటం, |దౌపది వలదనుకొన్నా కీచకుని యెదుటపడి ఆతని 

లోని మదనావస్థను పెంపొందించటానికి తోడుపడటం, |దౌపది సుదేష్టతో 

కీచకుని వర్తనాన్ని గురించి నివేవెచటం. ఆమె విచారిచటం అనే కథార్థాలతో 

ముగుస్తుంది. ద్వితీయాంకం కీచక విరహావస్థశో మొదలౌతుంది. కీచకుడు 

వల్లకి అనే సుదేష్ట చెలిక త్రెతో జరిపిన సంభాషణవలన సైరం ధి స్వభావ దిన 

12) 
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చర్యలను తెలుసుకుంటాడు. ఉద్యానవనంలో మూర్భాగతుడై యున్న కీచకుణ్ణి 

సుదేష్ట పలుకరించటానికి వస్తుంది. కీచకుడు తనకు _సైర ౨ధిని కూర్చుమని కోరు 

తాడు. సుదేష్ట పరకాంతావాంఛ తగదని వారించి, అంతఃపుర ధర్మాన్ని రక్షించు 

కొనటానికై [పాణత్యాగానిక్షైనా సిద్ధమని అంటుంది. కీచకుడు నిరాశాహతు 

డౌతాడు. కాని, వల్లకి పన్నాగంతో ఆతనిలో ఆళాంకురం మొలకెత్తుతుంది. 

తెల్లవారేసరికి సైరం|ధిని కీచకుని మందిరానికి పంపే పన్నాగాన్ని వళ్టకి 

సూచిస్తుంది. కీచకుడు వంచన ఆన్యాయమని శంకించినా మదనాతురుడై ఆ 

పన్నాగానికి అంగీకరిస్తాడు. అంతటితో రెండవ అంకం ముగుస్తుంది. 

మూడవ అంకంలో సుదేష్ట తమ్మునితో తానన్న మాటలను స్మరించు 

కొని, అతని దీనావస్థను భావించి, ధర్మాధర్మ సంఘర్షణలోపడి తీవ రో. 

వేదనకు పాలౌతుంది. వల్లకి మత్తు మందు కలిపిన మద్యాన్ని ఆమెకు (తాగించి, 

సైరంధ్రి కీచకుని మందిరానికిపోయి మద్యం తెచ్చేటట్లు ఆమెను మైకంలో 

అంగీకరింపచేస్తుంది. సుదేష్టను వర్షర్తు సంగీతంతో సైరంధి సంతోష 

పెట్టటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. చివరకు వల్లకి పన్నాగంలో చిక్కి తెల్లవారు 

జామున కీచకుని మందిరానికిపోయి మదిరను తేవటానికి సేవాధర్మం కారణంగా 

అంగీకరిస్తుంది. 

చతుర్ధాంకం కీచక మందిరంలో (ప్రారంభమౌతుంది. ఉరుములతో 

మెరుపులతో వాన పడుతూంటుంది. సైరం|ధిని గురించి విరహబాధతో కీచకుడు 

వేగిపోతుఎటాడు. మి[తుడైన శారద్వతుడు వర్షంతో వస్తాడు. వారిరువురి నడుమ 

జరిగిన సంభాషణలో మితుడు కీచకుని విరహావస్థను గుర్తించి అతని చిత్త 
వృత్తిని మ్మితసమ్మితంగా మరలింపదేయటానికి యత్నించి విఫలుడై. నిష్మ్క- 

మిస్తాడు. వల్లకి పన్నాగం (ప్రకారం సైరంధి తెల్లవారు జామున కీచకుని 

మందిరంలో (పవేశిస్తుంది. మోహాంధుడై కీచకు డామెను పర్మిగహింపబోతాడు- 

ఆమె రాజవీధిలో ఆక్రందిస్తూ పరుగెత్తుతుంది. చతుర్ధాంక మీ చైతన్యవంతమైన 
ఘట్టంతో ముగుస్తుంది. 

(దౌపదిని వెన్నాడుతున్న కీచకుడు పంచమాంకంలో (_పత్యక్షమౌతాడు. 

సైరంధ్రి తన దీనావస్థను గంధర్వపతులను సంబోధిస్తూ నివేదిస్తుంది. ఈ సన్ని 

వేశాన్ని ఉత్తర గమనిస్తుంది. కీచకుని దారిలో ఆడ్డంగా నిలువబడుతుంది. “నేను 

మత్స్య దేశాధీశ్యరుని కూతురను' అని కీచకునికి తెలియపరచుకుంటుంది. 

ఆమను చూచి ధర్మభీతితో కీచకుడు వెనుతిరిగి మందిరానికి పోతాడు. వాహ్మాశిక్రె 
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వచ్చిన కంకభట్టు మార్గంలో ఆ సన్నివేశాన్ని గమనిస్తాడు. ఈ సంగతిని ఉత్తర 
కంకభట్టుతో మనవి చేసి ధర్మసభలో విన్నవించుకొన్నట్టు సంతృప్తిపడుతుంది. 

(దౌపది గంధర్వులకు నివేదిస్తున్నట్టు జరిగిన సంగతిసి కంకభట్టుకు చెపుతుంది. 

వారిరువురి నడుమ వాదోపవాదాలు జరుగుతాయి. “పొద్దుగుంకువ జికెల్ల గంధ 

ర్వులు వచ్చి ఆమెను రక్షించుకొందురనుకొందును' అని |పకటించి కంకభట్టు 

న్నిష్కమిస్తాడు ఉత్తర ఈ సంగతిని సుదేష్టకు చెపుతుంది నర్తనశాల వద్ద 

గంధర్వులుంటారని ఉత్తర భయపడి నాట్యాభ్యాసానికి పోకు డా తల్లి వద్దనే 

ఉంటుంది. వల్లకి చేసిన మోసం సుదేష్ట [గహించి ఆమెను అంతఃపురం నుంచి 

బహిష్కరిస్తుంది సైరంధికి కలిగిన విపత్తుకు తన [ప్రమాదం కారణమని 

(గ్రహించి సుదేష్ట చింతిస్తుంది. 

షష్టాంకంలో కీచకుని ఆంత స్స౭ ఘర్షణ చి (తణం (పధానం. రాజపుతిక 

మూ శ్రీభవించిన రాజధర్మంగా నిలువబడి తనను వారించిన సన్నివేళం కీచకుని 

చిత్తంలో పరితాపాన్ని కలిగిస్తుంది. ధర్మానికీ, కామానికీ ఆతనిలో ఘర్షణ 

మొదలౌతుంది. శారద్వతుడు అతనిలోని ధర్మ|పవృశత్తిని పోషించే యత్నం 

చేస్తాడు. కానీ, అతనిలోని కామం సైరంధి దర్శనాన్ని కోరుతుంది. ఆమెకోసం 

సుదేష్ట మందిరానికి కీచకుడు బయలు దేరటంతో ఈ అంకం ముగుస్తుంది. 

సప్రమాంకం సన్ని వేళ మధురం. గంధర్వులు నగరంలో |పవేశించటం 

వలన ఏర్పడిన విపత్కర పరిస్థితులు (పజలలో భయాండోళనలను కలిగిస్తాయి. 

ఉత్తరాపా|త ముఖంగా ఆ పరారీ వ్యక్తమౌతుంది. ధర్మజుని ఆజ్ఞమేరకు 

పాండవులు కీచకుల్ణి ఆరా తికే తుద ముట్టించాలని నిర్ణయిం చు కొన్నట్లు, "తంత్రీ 

పాలుడు సైరంధికి క్షీరపాతను అందించటానికి వచి నట్టు మిషతో వచ్చి 

తెలియపరుస్తాడు. (దౌపది ఆ రిహస్యాన్ని పసిగట్టి తనను దర్శించటానికి 

వచ్చిన కీచకునికి నర్తనశాలను సంకేతంగా చెప్పి ఆనాటి ర్మాతి అక్కడికి 

రమ్మని సూచిస్తు:ది. వలలునికి ఆ వార్త నిపుణంగా వంటశాలలో తెలియ 

పరుస్తుంది. ఈ అంకంలో కీచక వధకు కావలసిన పన్నాగాన్ని (ద్రౌపది సిద్ధ 

రు న! 
~~: es [భు 

అష్టమాం ంకంలో కీచకుని ఆంతస్సంఘర్షణ అమోఘంగా చ్వితింప 

బడింది. సెరం ఛి [దౌపడియా, కాదా? ఆమె సంకేతానికి రమ్మని పిలవటంలో 

మోసం ఉందా, లేదా? ఇ ఇచ్చిన మాట (ప్రకారం న ర్రనశాలకు ఫోవటమా, మాన 
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టమా? తృష్ట ఉత్తమమా, రసికత శేష్టమా? న్నర్తనళాలకు పోతే ప్రణయం 

సిద్ధిస్తుందా? (ప్రళయం ఎదురౌతుందా? మొదలైన పళ్నలు కీచకుని అంత 

రంగంలో సంఘర్షణను సృష్టిస్తాయి. చివరకు కీచకుడు న్నర్తనళాలకు పోయి 

యిచ్చిన మాటను నిలువబెట్టుకోవటానికి నిశ్చయించుకోవటంతో ఈ అంకం 

ముగుస్తుంది. 

నవమాంకం స్రెరం|ధీ వలలుల సంభాషణంతో సాగిన విష్కంభంతో 

[పారంభమౌతుంది. ఇందులో కీచక వధ వలలునిచేత నిశ్చయింపబడుతుంది. 

ఇక [పధానాంకం న్నర్తనకాలలో (పవ ర్తిల్దుతుంది. స్రీ వేషధారియైన భీమునికీ, 

మదనాతురుడై న కీచకునికీ నడుమ చిత్రమైన సంభాషణ సాగుతుంది. నర్తన 

శాలలో (ప్రవేశించిన దౌపది భీముని వేషం చూచి ఆశ్చర్యపోయి అతనిని కీచక 

వథకు (పేరేపిస్తుంది. కీచకుడు సమీపించి భీముని స్పృశిస్తాడు. అతడు గంధర్వు 

డని చెప్పుకుంటున్న భీముడని స్పష్ట మౌతుంది. భీముణ్ణి అధిత్నేపిస్తాడు. ఇరు 

వురికీ పోరు మొదలౌతుంది. కీచకవధ అయినట్లు వ్యంగ్యంగా నాటకాంతం 

సూచిస్తుంది. సూ తధారుడు ఆమంగళ నివారణార్ధం భరత వాక్యం పాడటంతో 

నాటకం పరిసమా ప్రమౌతుంది. 

తొమ్మిదంకాల నాటకం విషాదాంత కార్యాన్ని తొమ్మిది దశలలో నడి 

పించిన సర్వాంగ సమ్మగ రూపకం. అంకాలకు పేద్ద పెట్టుకుంటే ఇలా 

ఉంటాయి: 
ఓ 

ఫ్ . (పథమాంకం ఎ (పథమ వీక్షణం 

ద్వితీయాంక ౦ నా వల్లకి పన్నాగం 

తృతీయాంకం స సుదేష్ట (ప్రమాదం 

చతుర్ధ్థాంకం అ పరిష్యంగ (పయత్నం 

పంచమాంకం = ధర్మా[గహం 

షష్ట్థాంకం అ అంతస్సంఘర్షణం 

స ప్తమాంకం = గంధర్వ విజృంభణం 

ఆష్టమాంకం ఇ నిశా పయాణం 

నవమాంకం - విషాదాంతం అ య ౫1 రాల జా యర 9౨ 
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ఈ నాటకంలోని ఆంకసంవిధానం గమనిస్తే ఈ కింది విషయాలు 

స్పష్టమౌతాయి. 

శే ఇతివృత్తమంతా కీచకుడు కేంద్రంగా (పవర్తిత మౌతున్నది. 

2, కార్యారంభకుడు, కార్యనేత, ఫలభో క్ర కీచకుడే. 

8. _ కీచకుడు సింహబలుడై నా దౌపదీగత ప్రణయం అతనిలో విషాద నాయ 

కునిలో కనపడే విషాదనాయక లోపంగా (Tragic flaw) పోషింప 

బడింది. 

4. విషాదనాయకలోపం ధర్మాధర్మ భావసంఘర్షణకు గురియై కథలోని 

ఆసక్తిని శక్తిని సర్వువిధాల పోషిస్తున్నది. 

5. కీచకు డీ నాటకంలో పరిణామపా[త. కాముకావస్థ ను ఐడి ప్రణయావస్థకూ, 

సంయోగవాంఛనుండి యోగచింతనకూ, ఇందియ వాంఛనుండి అతీం 

దియ సుఖలబ్ధివరకూ, భోగం నుండి త్యాగంవరకూ, మోహాన్ని ఎదు 
ర్కొని సాధించే సంకల్బంను:డి, ధర్మాన్ని ఫతర్కించి తనూత్యాగం 

చేసేంతవరకూ కీచకుడు ఎదుగుతాడు. 

6. కీచకునిలో మదనవేదనతోపాటు, ఆధ్యాత్మిక చింతనం కూడా అంత 

స్సంఘర్షణలో చోటు చేసికొని పఠితల కాప్మాతమీద సానుభూతి కలిగే 
టట్టు చితించటం జరిగింది, 

7. విషాదాంతనాటకంగా నర్తనళాలను మలిచే (పయత్నంలో నాటక కర్త 

(పసిద్ధ పాతీల వర్తనాలను యథోచితంగా మార్చాడు. అందుకు సుదేష్ట 

పాత్ర సజీవోదాహరణం. 

8. ధర్మజపా తను వ్యక్తిగా కాక శక్తిగా చి తించటం జరిగింది. 

9. వలలునిలోని బాద్ధత్యం కొంటె జొజ్జ్యల్యం ఉపజ్ఞాయుతంగా పోషింప 

బడింది. 

10 తంతీపాలుడు కార్యవ్యంజన సూ తంగా డిద్ది తీర్చబడతాడు. 

11. ఈ ఘట్టంలో మూలకథలో |ప్రవేశించని ప్నాతలను పవేళ పెట్టటం 

ద్వారా కథా శక్తికి అభినవస్ఫూర్తిని కల్పించటం జరిగింది. అందుకు 

ఉత్తర పాత దృష్టాంతం. 

12  అమూలక పాత్రలను సృష్టించి కథాకార్యంలో సంఘర్షణను సృవ్షించటం 

జరిగింది. శారద్యతుడు, వల్ణకి, దాసి పాత్రలు దీనికి సాక్ష్యం. 
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ఈ అంశాలన్నీ విశ్వనాథవారి (పతిభా నిష్యందాలే; భారత కథకు 

పాళ్చాత్య నాటక లక్షణాంను సమన్వయించి విషాదాంత నాటకంగా చితించ 

టానికి ఉపయోగించుకొన్న కల్పనా పరికరాలే; కథలో మార్చు చేసినా దేశి 

(పవృత్తిని పోషించటానికి చాకచక్యంగా వస్తువును మలచటంలో తోడ్పడిన శిల్ప 

రహస్యాలే; నాటకీయతను ర_్తికట్టించటంలో, కార్య వేగాన్ని కళామయం౦గా 

ముందుకు సాగించటంలో సహాయపడిన రూపక మర్యాదలే. వీని జొచిత్యం మీదనే 

ఈ నాటక కళావైభవం ఆధారపడి ఉంది. 

తి 

“A tragedy is tied to the laws of poesy, and not 

of history; not bound to follow the story, but having 

liberty either to feigna quite new matter, or to frame 

history to the most tragical conveniency ” సర్ ఫిలిప్ సిడ్నీ 

విషాదాంత నాటక వస్తువును గురించి అన్న మాటలు విశ్యనాథవారి “నర్తన 

శాలి కు ముమ్మూర్తులా వర్తిస్తాయి. ఇతిహాస కథను సత్యనిష్థతో నిర్వహించటం 

కాదు విషాదాంత నాటక లక్షణం. నాటక స్వభావానుకూలంగా దానిని మలచు 

కోవటం. ఇతిహాస వస్తువును విషాదాంత నాటక వస్తువుగా మలచుకోవటమే 
నాటక కర్త గొప్పతనం. విశ్వనాథ ఈ కథి స్తూతాన్ని పాటించి ఉత్తమ 

విషాదాంత నాటక కర్త అయ్యాడు. 

విశ్వనాథ (పతిభ కీచకపాతను నిర్మించటంలో అపూర్వమైన అవధులను 
అందుకొన్నది. అందులోని కొన్ని విశేషాలను గమనిస్తే ఆ సత్యం వ్యక్త 
మౌతుంది. 

1. నాటక (ప్రస్తావనలో సూతారుడు కీచక (ప్రవేశ సూచనం చూస్తూ 

అన్న మాటలివి: “పథమ దృక్సాతముననే బద్ధ పణయుడగు నాయకుంబోలె 

నీ నాటకమునెడ [పథమ పరిచయముననే బద్ధాదరులమైన మేము, దీని విషయ 
మేమియయినను జెప్తుట కూడ న్యాయము కాదు.” ఈ మాటలలో నాయకుడుగా 
కీచకుడు ధ్యనింపబడుతున్నాడు. సైరం|ధ్రిగా నున్న ,(దౌపదిని చూచి, [పథమ 

వీక్షణంలోనే బద్ధ పణయుడై నవాడు కీచకుడే. (ప్రణయం కారణంగా చివరకు 

[ప్రాణాలు కోల్పోయింది కూడా ఆతడే. అంటే విశ్యనాథవారి నాటకంలో 
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కీచకుడే నాయకుడు. ఇది సం[పదాయ బద్ధం కాదు. కాని, విషాదాంత నాటక 

నియమాలకు అనుగుణంగా నాటక కర్త చేసిన మార్పు. నాటకాన్ని ఈ దృష్టి 

తోనే చూడాలన్నది నాటక కర్త చేసిన తీర్చు. 

2. (పథమాంక ప్రారంభంలోనే కీచకుడు |ప్రవేశిస్తూ స్వీయ బల 

విశేషాన్ని గర్వరేఖతో ప్రకటించుకొని ధీరోద్ధతుడుగా |పత్యక్ష మౌతాడు. 

“మద్భుజార్జిత ధారుణీ మండలంబు 

నేలుచుండె విరాట ధ్యాతీశ్వరుండు 

శతు నృపతులు మత్స్య దేశముల పైని 

ద్శష్షి పటుపరు నాకంటి యెబుపు( జూచి.” 

ఈ మాటల్లో వ్యంగ్యంగా విరాటరాజు మత్స్యదేళాన్ని పాలిస్తున్నా అతని ఆగి 

త్వానికి కీచకుడు కారకుడన్న సత్యం వ్య క్రమౌతున్నది. ఇంటే, కార్యసామర్థ్యం 

గల పాతయే నాటకంలో నాయక పాత్రగా రాణిపగలదన్న మాట (పభుత్వం 

ఒకరిది; |పతాప-= మరొకరిది. (పతాపాన్ని (పభుత్వం శాసించగలదు. కాని, 

(పభుత్వానిక కీచకుణ్ణి శాసించే బలం లేదు. కండబలం కీచకునిది; ధర్మబలం 

(పభుత్వానిది. విరటునికి ధర్మబలం సహజసిద్ధం కాదు; కంకభట్టు శక్తి వలన 

కలిగింది; సుదేష్ట అంతఃపుర ధర్మ వతంవలన సిద్ధించింది; ఉత్తర మనోబలం 

వలన ఏర్పడింది. అంటే, నాటకంలో కండబలానికీ, ధర్మబలానికీ నడుమ 

ఏర్పడే సంఘర్షణకు కీచకుడు కారణం కానున్నాడని వస్తుధ్వని. 

8. నాటక కార్యానికి బీజం కీచకుని మోహం, [పథమ పీక్షణంలో నే 

అతడు సెరం|ధిని గాఢంగా వలచి (పణయభావమగ్నడౌతాడు. 

“పథమ దర్శనమై యింతవరకు రెండు 

గడియ లేనియు( గాలేదు కల(గిపోవు 

చున్నయది నా హృదంతరం బూఅడిలక 

అంత సౌందర్యవతి యా లతాంగి యెవరు? 

అస్థాన పతిత మైన (ప్రణయ బీజం ఈ నాటక కార్యానికి మూలం. ఆ (పణయం 

లోని అధర్మాన్ని సుదేష్ట నొక్కి పక్కా ణిస్తుంది. కాని, కీచకుడు తన సంక 

ల్పాన్ని మార్చుకోడు, సరికదా దానిని సాధించాలని దృఢనిశ్చయు డౌతాడు. 

బలమైన [పణయం మొదట ఐహిస్సం ఘర్షణకు దారితీస్తుంది. [క్రమంగా అధి 

అంత సృంఘర్షణగా రూపొందుతుంది, 
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4. “With opening of this Conflict the real Plot 

begins; with its conclusion the real plot ends; and 

since, between these two terms, the essential interest 

of the story will be composed of the development 

and fluctuations of the strugglc, the movement of the 

plot will necessarily follow a fairly well - defined 

and uniform course. The complications which arise 

from the initial clash of opposed forces will, asa 

rule, continue to increase until a point is reached at 

which a decisive turn is taken in favour of one side 

or other; after which, th» progress of events will be 

inevitably, though often with many minor interup- 

tions, towards the final triumph of good over evil or 

of evil over good. Through every plot we may thus 

trace more or less clearly what is sometimes called 

‘the dramatic line’'.” అన్న హడ్చన్ మాటలు గమనసి స్తు విశ్వనాథ 

వారు నాటకంలో నిర్వహించిన సంఘగ్షణ స్వరూపం అవగతమౌతుంది. 

కీచకుడు సైరం|ధిని వలచినప్పుడు సుదేష్ట చెప్పిన మొదటి అభ్యంతరం 

ఆమె కైదుగురు గంధర్వపతులుగలరని. “ఆమెకు పతులు గలరట. వారు గంధ 

రులు అయిదుగురు; మహాబలశాలులు, వాయు సమాన విక్రములు. వారామె మీద 

సీగ |వాలనీ మదు. నిరంతర మామెను రక్షించుచుందురు. ఆమెవెంటనే యద్భ 

వ్యలై. తిరుగుచుందుకట యెల్లప్పుడు” ఆని సుదేష్ట వారించినప్పుడు కీచకుడన్న 

మాటలివి. “ోనన్నెందులకు భయ పెట్టెదవు ? 

“ కడరాక రిపుల నొంచెడి 

నశంగు( డొకరుం డజేయు( డంతియనా క 

న్గొ్నల విరియించు రక్రిమ( 

గనుంగొనిన దాక [బదుకు గలదె రిపులకున్ |!” 
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సెకం| ధిని బలంతో పొందగలగటం జనేది కీచకునికి సమస్య కాదన్నట్టు స్పష్టం 

చేస్తాడు. అంటే, కార్యం బహిస్సంఘర్షణతో సాధించేడిగా మొదట అతనికి 

గోచర మౌతుంది. 

*“*నావెంటన్ నిరతంబు( గాచికొని యున్నా రేవు రస్మత్పతుల్ 

ద్యావాభ్యంతరగాము లెందయిన గంధర్వుల్ స్వకీయ్యోగ బా 

హా విధ్వస్త సమస్త క్యాతవ సమూహానంత కీర్తి స్ఫురత్ 

శ్రీ విద్యోతితమూర్తు లా కెలన నీ చేటింతయున్ దప్పదే!'' 

అని [దౌపది కీచకుని బెదిరించినప్పుడు కూడా అతని కది బహిస్సంఘర్షణగానే 

స్ఫురించింది. అందువలననే అత డిలా ఆమెతో అంటాడు; “ఇదియా యింత 

వజకు నీ యనుమానము? నీ కేమియు భయము లేదు. నా బలము నా చేతనే 

యేల పొగడించెదవు?'' కీచకునికి భయం శతు బాణాలవలన కాదు, మన్మథ 

బాణాల వలననే. 

“ పసవ మార్గణ బాణ సంపాతభీతి 
నా శరీరావయవముల వాసి చూడు 

ముడుచుకొని యెంత బాణము పడునొ యేమొ 

యంచు( గుంచుకొన్నవో యోసి చంచలాక్షి !” 

బలసంఘర్షణ నెదిరించి | పణయ సిద్ధిని ఫొందగ లనని (పగాఢంగా నమ్మిన క్రీచ 

కునిలో ధర్మభీతి Botner నిబంధించటం విశ 9నాథవా రాప్మాతకు కల్పిం 

చిన ఒక విశేష గుణం “అయా,! సీయీ (పవర్తన ప్రీ యక్క. గారి యంతః 

పుర గౌరవమునకు భంగకరమైనది” అని [దౌపది అన్నప్పుడు కీచకుడు 

నివ్వెరపోతాడు. “మంచి సంగతి జ్ఞాపకము చేసితివి. కాని, నా హృదంతరము 

దహించుచునే యుంటివి. 

ఏ [పశీతలవాఃకణ శ్రీ! పకాశ 

మైన న. జస. నా యంగ మంటి 

(ప్రసవ నిర్గత మకరంద మసృణశిశిర 

మైన నీ మేను స్వర్గసౌఖ్యం బొస(గునొ.'” 

అంటూ నిష్మమిస్తాడు. బలగర్వం కీచక పాతలో కార్యసాధనకు [ప్రేరేపించే 

' జలమైన కారణం. ధర్మ భయం కార్యసాధనలో స స -ఘర్షణను రేకె త్తీం చే అంత; 
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కారణం. అ తర్చహిత్ర్రైతన్యాన్ని నడిపించే ఈ శక్తులు ఆ పాత్రలో సహృద 

యుల సానుభూతిని సాధించిపెట్టే గుణద్వయంగా కల్పించటం విశ్వనాథ 

నైపుణ్యం. 

వల్టకి మాయోపాయంతో సైరర్శధిని సాధించిపెడతా నన్నప్పుడు క్రీద 

కునిలోని సంఘర్షణ మోసులెత్తుతుంది. 

“ఒకయెడ నిది న్యాయ్యము కా 

దు కా దనియె యంతరాత్మ దూషించెడు త 

ప్పక చేయకున్న నసువులు 

పెక లించెడినో మరుండు వీతదయుండై .” 

కీచకునిలో ఆంతరాత్మను [పకాశింప చేయటం విశ్వనాథవారి ఉపజ్ఞ. అంత 

రాత్మలో వెలుగొందే ధర్మజ్యోతిని మోహమనే ధూమం కప్పుకొని ఉంటుంది. 

పొగ వెలుగును అర్పలేదు; మందం చేస్తుంది. |పణయాన్ని పొగిగా చిత్రించ 

టమే కీచకునిలోని కీలకం. 

5. ద్వితీయాంకంలో కీచకుని అనుమానం (పధానంగా సైరంధి 

స్వభావాన్ని గురించి. ఆమె పత్మివతయా లేదా కాముకియా? అని, “నేనామెను 

స్పృశింప బోయినప్పు డా పొలంతుక శ్రీ సహజమైన సిగ్గుచేత గంపించినట్లు 

లేదు. నిజముగా తన పాతి వత్యము పాడై పోవునేమో యని భయపడినట్టున్నది” 

అని ఒకసారి భావించాడు. “ఆమె లోచనములలో లౌల్యమున్నది. అయిదుగురు 

భర్తలకు భార్యయా? ఎంత కాముకి! (ఆమె కన్నులు) కామ్మోదేకనును గూడ 

సూచించుచున్నవి.” అని మరొకసారి భావిస్తాడు. “ఆమె |పవర్తన మెట్టిదో 

తెలియవలెను" అని వితర్కిస్తాడు. చతుర్థాంకారంభంలో ఆమె కాముకి అని 

నిశ్చయిస్తాడు. “ఆమె కాముకియే. 

“అరమూతల కన్నులు సుం 

దర వ్యకాపాంగ ములు వృథా సంచలదు 

ద్దుర చేలాంచములు నా 

తరుణి హృదయభావములను దాచక చెప్పన్.” 

పంచ భర్శకయైన సైరం,ధి దౌపదియేమో అనే అనుమాగం కీచకుగిలో అంత 

రాంతరాలలో ఉన్నది. కాని, దానికి బహిరంగ తార్కాణం దొరకక తాప తయ 
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పడతాడు. సైరంధధి కాముకి అని నిర్ణయించుకోవటం ఆ పాత పవృత్తి?, కథా 

(ప్రగతిని సూచించే కార్య హేతువు. అడి ఆతని దుర్విదగ్ధత కావచ్చు. ఆ పాత 
చేసిన పొరపాటు నిర్ణయం కావచ్చు. అదే బలహీనత. అదే విషాదపాాతలోని 

లోపం, విషాదాంతనాటకాన్ని మలచే మూలకారణం. కీచకుని ప్రజ్ఞ ఎంత తీక్షమో 

అంత (ప్రమాద భూయిష్టం. మూలపాత్రలో ఇంతటి వితర్కం లెదు. సెరంధి 

తనను కామిస్తున్నదా లేదా అన్నదే మహాభారత కీచకుని సందిగ్ధం; నర్తనశాలలోని 

కీచకునిది సైరంధధి పత్మివతయా, కాముకియా? అన్నదే అంతస్సంఘర్షణ. 
కీచకుని నిశ్చయమే అతని భవిష్యత్తుకు పునాది, విషాదాంత నాయక జీవితాన్ని 

శాసించే కార్యకారణస్నూతం. 

6. సైరం ధి కాముకి యని నిశ్చయించిన కీచకుడు కాముకుడా, 

(పేమకుడా అన్నది తరువాతి (పళ్న. ఇది నాటక పఠితకు జటిలమైన సమస్య. 

కీచకుడు కాముకుడై తే దుష్టపా[త; |పేమికుడైతే సహృదయుల సానుభూతిని 

చూరగొనగల నాయక పాత అవుతాడు. కామకిని కామించేవాడు కాముకుడు 

కాక పేమికుడౌతాడా? అన్నది మొదట పఠితకు స్ఫురించే ప్రశ్న. పరకీయ 

యందు మనసు తగిలినవాడు కీచకుడు. “ఆమె రసికురాలై న నా మాటలలోని 

రసజ్ఞత్వము దెలిసికొనదా? అప్పుడు నా భావోన్మాద మా జవరాలికి బోధపడదా?” 

అని వితర్కి. స్తున్నప్పుడు కీచకుడు రసజ్ఞుడుగా పఠితల హృదయాల్లో స్ఫురిస్తాడు. 
కీచకుడు దేవాభోగంతో తృ ప్తిపడే ఇం "దయ సుఖపరుడు కాడు; భావయోగంలో 

సౌందర్యాన్ని ఉపాసించి భోగాన్ని మా భావించే రసికావతంసుడు. 

భావుకుడు; ఆవేశపరుడు. కాముకుని యందు పశుత్వ లక్షణం [పధానం. 

ర సజ్ఞునియందు భావ భావనం |పధానం. రసజ్ఞ నికిది వలపు; కాముకునిది 

కామం. తికి గ్రానగారి సృష్టిలోనే కీచకుడు రస భావవిదుడుగా పునర్భవించి తెలుగు 

వారి మనసులను ఆకట్టుకున్నాడు. విశ్వనాథవారు కీచకుణ్ణి రసజ్ఞునిగా పరిచయం 

చేసీ విషాదాంత నాయకునిగా పరిణతిని సాధింపచేశారు. ఈ (ప్రక్రియలో విశ్వ 

నాథ వారు కెథార్సిస్ పద్దతిననుసరించి కీచకుని అంతర్వ క్రిత్వంలోని (పక్షాళణ 

కార్యాన్ని నిర్వహించారు. ఇది ఒక విధంగా విషాదాంత నాటక రచనా శిల్ప 

రహస్యం. 

పరకీయాగతమైన (ప్రణయం కీవకునిలో విరహ వేదనను జ్వాలాభఖీఐంగా 

రేకెత్తింపచేస్తుంది. ప్రాణదఘ్నంగా వలపు ఆతనిలో |పజ్యలింపజేస్తుంది. ఆమె 

లేనిదే అతని జీవితం లేదన్నంతగా అతడు విరహ తీవతను (పకటిస్తాడు, 
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“అక్కా ! నా [ప్రాణములమీది యాస వదలు కొమ్మనెదవా ?” 
“ కాక నా ప్రాణములు |తుంచుకొని ఫోవునా మణీ.” 

“మదవతీ! అయుఃశైణ్యమా? కానిమ్ము! నీ సంయోగములేని యాయువు 

మాత మేమిటికి? స్వర్గభోగము లనుభవించనా ? ఆనందధామము లెక్కనా?” 

Bagh కనబడుచున్న దివ్య జ్యోతిస్సును జల్లార్చకుము.'' 

“నా (ప్రాణము లామనోహారిణి సఆకాసతన్నక * 

ఈ మాటలన్నవాడు రసజ్ఞ శేఖరుడే కాదు; మనసార వలచిన |పణయమూర్తి 

కూడ అయి ఉండాలి, ఆయితే, ప రకీయిపై (పసరించే [ప్రణయం సహృదయ 

సమ్మతం అవుతుందా అన ది రసవిషయ ల (పశ్న. ఈ (పళ్నకు విశ్వనాథ 

నాటక |పయోగంలో నిపుణమైన శిల్పసమాధానం ఇచ్చారు పరకీయాగతమైన 

[(పణయంలో నామికుని యందు రతి ఉండి, నాయికలో అనుర క్రి లేకపోతే 

నాటకంలో రసాభాసం. ఒకవేళ నాయికలో అనురక్తి ఉన్నా అది ధర్మ, విరుద్ధం 

ఆయితే రసభ:గం. భారతీయుల దృష్టిలో కీచకునిలోని రతికి ధర్మబలం లేదు 

కాబట్టి, ఆది రసం కాలేదు; కథలో రసభంగం కాకమానదు. నాయికతో నాయ 

కునికి స యోగం లేకుండా భావగతమైన రతి మ్మాతమే అయితే రసాభాసం, 

అదికూడా తనన జాచిత్యవంతంగా స్ఫు3ంపదు. నాయిక సామాన్య 

వంటిదై తే అదొక విధ.గా రసాభాసమే భారతీయ దృష్టితో కీచకునికి నాయ 

కత్వమే చెల్పదు. చెల్లిలే రసం లేదు. 

మగ్ విషాదాంత నాటక దృష్షితో కీచకునికి నాయకత్వసిద్ధి ఏర్పడు 

తుంది. క్రీచకునిలో పరకీయాగతమైన |పణయం చిత్తశుద్ధితో కూడికొని ఉన్నా 

ఆది ఒక లోపంగా పరిగణింపబడుతుంది. విషాదాంత నాటక నాయకునికి ఇటు 

వంటి లోపం ఒకటి అవసరం. ఆ లోపం లోపంగానే కథలో పెరుగుతూ 

బహిస్సంఘర్షణను. పాత్రలో అ=తస్స+ ఘర్షణనూ సృష్టిస్తుంది. బహిస్సంఘర్షణ 

భీమునితోడి యుద్ధముతో ముగుస్తుంది. దానివలన పాాతకు ర క్తిలేదు; కథకు 
శక్తిలేదు. పరకీయాగతమైన [పణయంలోని ధర్మాధర్మ విషయమైన సంఘ 
ర్షణం కీచకునిలో ఆ.తస్సంఘర్షణగా అవతరిస్తే ఆ ప్మాఠలోని ఆ భావం పొంగి, 
కళంకాన్ని [పక్షాళనం చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అంటే పరనతీవాంఛ - 

ఆ వాంఛాగత మైన ధర్మాధర్మ మీమాంసంతో కూడికొన్న ఆవేదనతో పొంగి 
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oo ఆ వాంఛలోని కాలుష్యాన్ని (ప్రక్షాళ 

నిష్కృతి కఠిగేధ; పఠితకు ఆ పాత 

కెథార్సిస్ సిర్వహింపబడేది విశ్వనాథవా 

మెరుగు బెట్టి నుణిదీపంలా వెలిగించారు. 

చేయాలి. అప్పుడే ఆ పా[త్రకు 

ు సాకుభూతి జెంచేడి; నాటకంలో 

మార్గాన్ని అనుసరించి కీచకప్మాతను 
o% 

న 
గ 

జ 
యి 

అశికో 

చతుర్థాంకంలో కీచకుని విరహం ఉద్వేగావస్థనం దుకుంటుంది. “అబ్బబ్బా! 

ఇంక నీ విరహ మెట్టాగుదును? నాకాజగన్మోహిని యెందుకు గనంబడినదో? 

ఈ విరహము [పాణములు (తుంచుకొని పోవునా యేమి*?ొ అని ఆవేదన పడ 

తాడు. చతుర్థాంకంలో శారద్వతుని పాత కీచకుని వివేకాన్ని మేల్కొాల్చు 

తుండి, రాముని భార్యను అపహరించిన రావణుని వృత్తాంతాన్ని జ్ఞాపకం 

చేస్తుంది. కాని, కీచకు డామ్మితుని (పటోధాన్ని పెడచెవిన పెడతాడు. ఆతనిలో 

ధర్మదృష్టిని మోహం జయిస్తుంది. ముద్యంకోసం వచ్చిన సెరం,ధిసి కౌగిలిం 

చుకోపోతాడు. ఆమె వెంట తరుముతూ బజారున పడతాడు. కీచకుని పాతలోని 

పరకీయాగతమైన (ప్రణయం. ఆ ఘట్టంలో పాలలా పొంగుతుంది. ఆతరు 

ణంలో ఉత్తర ఎదురౌతుంది. “నేను మత్స్యదేశాధీశుని కూతురను” అని [పక 

టిస్తుంది. కీచకుడు నివ్వెరపోయి “త ల్రీ! షమింపుము వెనుదిరిగి పోవుచున్నాను”” 

అని నిష్కమిస్తాడు. 

భారతంలో లాగా కీచకుడు |తోపుడువడడు. కాని, ధర్మ శకి చేత, 

ప్రభు శక్రిచెత వారింపబడతాడు. అంతఃపుర వర్తనం బహిర్గత మౌతున్నది. 

కీచకుని శీలం రచ్చబండ కెక్కుతున్నది. ఏకాంత పణయం (పజల మధ్యకు వస్తు 

న్నది. కీచకుని శీలం రాజశాసనపరిధిలోకి వస్తున్నది. కీచకునిలో ఒక మలుపు 

వచ్చింది. 

కీచకునిలో అంతర్ముఖంగా ఆత్మ పరిశీలనం మొదలై ౦ది. ఇంతవరకు 

రసజ్ఞునిగా భావించుకొన్న కీచకుడే తనను కాముకునిగా నిందించుకోవటం 
మొదలు పెట్టాడు. షష్టాంకంలోని కీచకుడు ఆంతర్మథనానికి గురియెన ఆత్మ 
వేదనగా |పత్యక్షమౌ తాడు. 

“'కామమెంత గర్భ ్యమైనది. పసిపిల్హ. ముక్కుపచ్చలారనిది. నే నెంత 
హీనుడనై పోతి నామె ముందు. నే నెందులకంత బేలువోయితిని? నేను రాజ 

కూతుర నన్నది. రాజళబ్దము నన్నంత భయ పెట్టవలయునేమి? ఆ మాట యెవ్య 
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రన్నను నే నంతియేనా? ఆ పసిపిల్లలో నంత న్యాయమున్నదా?... నిజముగా 

నే నెంత నీచుడనై పోతిసి? నావంటివా డూరివె ట నొక కామినిని దజుముకొని. 

పోయిన ప్రతిస్థ్టయేమి?... ఇంతలో నీ (ప్రవర్తన మానివేయుదునా?. అని 

పరితపిస్తాడు. 

ఈ పరితాపంలో ఆతని కామభావనం |పణయభ క్తి భావనంగా పరిణతి 

చెందుతుంది. సైరంధ్రిని చూడాలన్న కోరిక ఒకటి బలంగా అతనిలో (పజ్వ 

లిస్తుంది. కాని, ఆందులో భోగ దృవ్షి కంటె యోగదృష్షి [ప్రబలంగా భాసిస్తుంది. 

క్రీచ ; “ఇంక నన్నామె యెటులను దయతో( జూడదు. ఆమెతో మజల 
మాటాడవల యుననియే లేదు. కాని= 

ఆ లలితాంగి పాదములయందున( జూపు నిగుడ్చెదన్ దదీ 

యాలస యానవై ఖరుల క౭జలి వట్రైద నామె నిల్చు నా 

నేలను మట్టి నాహృదయ నీరజమందున నద్దికొందు నా 

లోల దృగంత |కోధపు విలోకనముం గని నక్కి పోయెదన్. 
ఆమె పూవులు కోసిన తీవను గౌగలించుకొందును. ఆమె... 

కార ; చాలు చాలు. 

కీచ : ఏమంత వైమనస్యము? 

శార : ఈ మహాభ క్తికి నేదేవుడై న నీకు. గ్రైవల్య మిచ్చెడువాడే. 

కీచ : ఏదైన నాకానందమే కదా! నేను రమణీయమూ ర్తిని ధ్యానించి తన్మ 

యత్యము( బొందెదను. ఆనందమే కై వల్యమైన యెడల నా కది తటస్థిం 

పదా?” 

శారద్వతుని మాటల్లో కీచకునిది కుతర్క-0. కాని, అది అతనిలో భోగ దృ్షి 
నుండి విముక్ర్షమైన కామం [పణయంగా (పవహాంచటానికి వాహికయెన 

వితర్క-ం. ఈ వితర్కంతో కీచకుడు తనలోని కామాన్ని తాళణం చేసికొనే 

యత్నం మొదలుపెట్టాడు. ““మగనాలిని మిమ్ము నేల తాకవలె”నని దాసితో 

అన్నప్పుడు అతనిలోని [పశ్షాళణ (పవృశ్తి పరిణతి చెందింది. ఇది విషాదాంత 

నాయకుడెక్కిన ఉన్నత శిఖరం. 

కీచకుడు తనలోని కామభావోద్వేగ (పకాళణాన్ని (ప్రారంభించిన తరు 

వాత సైరంధి నర్తనశాలను సంకేతంగా నిర్ణయించి కామసిద్ధిని సూచిస్తుంది. 

అయినా కీచకుని మనసు [పణయసిద్ధిని అనుమానిస్తుంది. తనది అవినీతివర్తనగా 

భావించి కీచకుడు నర్తనశాలకు పోకుండా ఉందామని భావిస్తాడు. అష్టమాం 
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కాంతంలో కీచకుని అంతస్సంఘర్షణ ఉత్తమ విషాదాంత నాయకుని తాత్తి కక 

స్థాయిగల ఆంతస్సంఘర్షణను తలపింప చేస్తుంది. 

'““ఈ యవినీతి [పవర్తన నన్నెంతగా వేధించుచున్నది? ఛీ! భీ! నేనచ్చ 
టికి బోను! తెలిసి తెలిసి మహాఘ మేల చేయవలె? 

మరి ఆయమతో( దప్పకుండ వచ్చెదనని చెప్పితిని గదా! పోకున్న నామె 
నాకై యెదురు చూచి యింత మోసగాడా యనుకొనునేమో! అవును. తప్పకుండ 

బోయెదను, పోయి యామెకు పశ్చాత్తాపము దెలిపి యీ మహాఘము నుండి 

నన్ను నేను రక్షించుకొనెదను. తీరా, అంతవరకు బోయిన తరువాత కామమే 

గెలుచునేమో! పోకుండుటయే మంచిది. 

నన్నీ విరాగ మొ+వంకిను లోనివాఛ యొకవంకను బీల్చి పిప్పి చేయు 

చున్నవి. పోదునా. వలదా? పోయెదను. దారిలో నేదైన నా మీ(ద( బిడుగుపడి 

నేను జచ్చిపోయిన బాగుగ నుండును.” 

పోదునా, వలదా? అన్న సంఘర్షణ ఈ పాత్రలోని పతాక. రాగవిరాగ 

సంఘర్షణ కీచక పాత్రకు సహృదయుల హృదయాలలో సానుభూతిని సాధింప 

గలిగిన దివ్యౌషధం. |పతాళణ [ప్రక్రియకు పర మోపాయం. ఈ చింతనతో విషా 

దాంతాన్ని పొందిన కీచకుడు పఠితలలో కన్నీటిని సృష్టించగలడు. సానుభూతి 

తర్పణాలను పొందగలడు. విషాదాంత నాయకుని గమ్యం అదే. 

“విశ్వనాథ న్నర్తనశాల- ఒక పరిశీలన" అనే సిద్ధాంత వ్యాసం (వ్రాసిన 

శ్రీమతి ఆర్. కమల ఈ నాటకం ముగించఏంలోని వై శిష్టాాన్ని వివరిస్తూ చెప్పిన 

మాటలు ఇక్కడ పేర్కొ-నదగినవి. “కీచకుడు వెళ్ళినది సంకేత స్థలమునకు. 

అక్కడ ప్రణయము లభించునో, (పళయము సంభవించునో యను ఆనుమాన 

ముతో వెడలినాడు. తన |పస్థానమునకు ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యానము నిచ్చుకొని 

నాడు. “బహ్మ పదార్థము [ప్రకృతిలో [పతిఫలించుట దానికి సహజము. అందు 

కనియే పురుషుడు తన [పేమ రమణీయ మూర్తిలో ్మపతిఫలించగా చూడవలెనని 

యారాటపడుచుండును.'" ఇట్టి తా_త్రిక దర్శనము చేయగలిగిన కీచకుడు భౌతిక 

ముగా మరణించినను ఆధ్యాత్మిక ముగా అతడు అనుభవమూ _ర్హియై నిలువగలడు .”” 

“లోకమున పురుషుడు న్రీని రమించి, భావించి తద్భావనామృత మైన 

(ప్రణయ తత్త్వమును దర్శించి, తత్ చింతనమున (పకృతి తత్వమును, పురుష 
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తత్వమును వివేచించి పులకిత బహ్మోానంద స్థితిని అనుభవించి (ప్రణయ భావ 

దర్శనమును చేయగలిగిన రసికునకు భౌతికానుభవము గౌణమే కాని (పధానము 

కాదు. నర్త-శాలలో పవేశించిన కీచకు డభిఒషించినది సెరం|ధి తనూ సంయో 

గము కంటె త[త్సణయ భావనానంద భావసుఖ స్పర్శ. ఆనంద స్థితి నుండి 

భౌతిక స్థితికి జారుటయే పతనము నంగీకరించుట. పతనమునకే మాదక బరు 

మరణము భీముడట్టి మరణమునే కీచకునకు లభింప జేసినాడు. విశ్వనాథవారి 

కీచకునకు |దౌపది (ప్రణజయము లభింపక పోవుటయే విషాదాంతము. అట్టి కీచకుని 

భీముడు మల్దయుద్ధమునందు చంపుట చచ్చిన వానిని చంపుటయే. అందువల్లనే 

కీచకుని భౌతికమైన మరణము ఈ నాటకము నందు (పదర్శింపబడలేదు. ఇది 

ప్మాత పోవణమునందు. విశ్వనాథ ప్రదర్శించిన జొచిత్యములలోనెల్ల పర 

మౌచిత్యము.” 

4 

న.ర్తనశాలలోని సుదేష్ట పాత్రను ఓ2శ్యనాథవారు పుటం పెట్టిన బంగా 

రంలా డిద్దితీర్చారు. భారతంలో ఆమె ఎంత ఉదాత్తపాాతగా కనపడినా 

సైరం ధిని తన తమ్ముని యింటికి పంపటంలో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేని 

మహారాణిగా వెలవెలపోయింది. తమ్ముని కోసం ధర్మాన్ని సైతం (పక్కకు 

నెట్టగలిగింది పయోముఖ విషకుంభ మేమో అని భమించేటట్లు వ్యవహరించింది, 

పరిస్థితుల (పభావాన్ని తట్టుకొని గట్టిగా నిలువగలిగే దార్థ్యం భారతంలోని 

సుదేష్టకు లేదు. అందుకు ఆమె భర్త సింహబలుని పరాక్రమం మీద ఆధారపడి 

ఉండటమే బలమైన కారణం. ఆత్మరక్ష ముఖ్యం, ధర్మరక్ష గౌణంగా సాగింది 

భారత సుదేష్ట వర్తనం. 

నర్తనళాలలో విశ్వనాథ సుదేష్టను పులు కడిగిన రత్నంలా మార్చారు. 

ఆమె తెలిసి తెలిసి సైరంధిని కీచకు నింటికి పంపరాదు. ఆ ట్లెైతే ఆమె పాత్ర 

ఉదా లీకరిపబడుతుంది. అందుకని విశ్వనాథ “వల్లకి” అనే దాసి ప్మాతను 

కల్పించారు. వల్ణకి చితమైన పాత. ఆందంగా ఉన్న “సాటి ఆడదాని అదృష్టాన్ని 

చూచి ఓర్చుకోలేదు. రహస్యంగా పరుల (ప్రవర్తనను పరిశీలిస్తుండే [ప్రవృత్తి 

ఆమెకు ఉంది. అనుకున్నది సాధించే నేర్ప్చూ ఉంది; సాధించటంలో కపటాన్ని 

గాని, మోసాన్నిగాని చేయటానికి వెనుకాడదు. సైరంధధి సౌందర్యం మెచ్చుకో 

లేని ఆమె ఓర్పలేనితనాన్ని చూచి కీచకుడు “స్త్రీల సౌంర్యము స్రీలకు దెలి 
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యదు” అని ఆధిక్నేపించవలసి వచ్చింది. స్రెరం|ధి రాత్రులందు ఏకాంతంగా 

ఎక్కడికో పోతుందనీ, అందువలన ఆమె శీలం ఆనుమానాస్పదమనీ, అందు 

వలన కీచకునికి ఆమె ఉపభోగార్హయే అనీ వాదిస్తుంది. మత్తు మందు కలిపిన 

మద్యం ఇచ్చి సుదేష్టచేత ఆధర్మం చేయించటానికీ పూనుకొంటుంది. రామా 

యణంలో మంధరలాంటిది నర్తనళాలలో వల్లకి. సుదేష్టలోని బలహీనత 

బహిర్ముఖంగా ఒక ప్యాత రూపంలో కల్పింపబడింది. 

నర్తనశాలలో సుదేష్ట మూర్తీభవించిన ధర్మమూర్తి. అంతఃపుర ధర్మ 

రక్షణం ఆ పాత్ర ఎదురుకొన్న సమస్య. కీచకుడు సైకంధ్రిని కామించటం 
అంతఃపుర ధర్మ విరుద్ధం; ఆమె సెరంధి కిచ్చిన వాగ్గానానికి భంగం. ధర్మ 

శక్తితో ఎంతటి లౌకిక శక్తినైనా ఎదుర్కొనే ధైర్యం అమెకు సహజగుణం. 

తల్లిపోలికే ఉత్తరకు కూడా వచ్చినట్టు విశ్వనాథ చ్చితించారు. సుదేష్ట తమ్ముని 

(పవర్తనాన్ని నయాన, భయాన మార్చటానికి యత్నిస్తుంది. కాని,అవి విఫలములై. 

పోయాయని తెలిసిన తరువాత కన్నె[రచేసి గద్దిస్తుంది.' సెరం|ధి ఎవరనుకొంటివి 

మత్స్యదేశాధీశుని యంతఃపుర పరిచారిక, ఆమె మీద నీ(గ |వాలినచో విరాటనృప 

తికి దల(చరాని తలవంపు. మత్స్య దేశమునకు నీ వండ వనుమాట నిజమే. నీ 

యండ దేనికి మాకు ? ధర్మము నడుపుటకు. న్యాయము దీర్చుటకు. రాజులు 

గలరు. రాజాంతఃపురములు గలవు. ఇట్ట యప|[భంశపు పను లెందును జరు 

గవు. నా గొంతులో | బాణముండువరకు నీకా స్రీ లభింపదు. నీయంత బాహు 

బలశాలులు కాకపోవచ్చును గాని నా భర్తయు( బు[తు(డును నంత తేజోదరి దులు 

గారు. నీకు నిజముగా నా లతాంగి మీదనే యభ్మిపాయ ముండెనా మొట్టమొదట 

మత్స్య దేశమును భిన్నము, చేసి మా యందట కుత్తుకలు గోసి యనంతర 

మామెను హరించుకొని పొమ్ము.” 

భారతంలోని సుదేష్టి కలలో కూడా ఈ మాట లనలేదు. ఆమెకు ఈమె' 

కున్నంత ధర్మరక్షాశీలం గాఢంగా లేదు. ధర్మరఇా[వతంలో విశ్వనాథ సుదేష్ట 

ఆదర్శ శిఖరాల నందుకొన్నది ఈ నాటకంలో. అయితే, విషాదాంత నాటకం 

లోని ఈ పాతకు ఒక బలహీనత కూడా ఉంది. అది మద్యపానరతి. ఆది 

కథాగతికి హేతువుగా ఉన్న బలమైన బలహీనత. అన్యధాకల్పనకు వీలుకానిడి. 

అందువలన విశ్వనాథ వారు మవ్యంతో పాటు, మత్తు మందును కూడా (ప్రవేశ 

18) 
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పెట్టారు. వల్లకి కుతంత్రంలో సుదేష్ట చిక్కుకొని, మందు కలిపిన మద్యాన్ని 

సేవిస్తుంది. మైకంలో సుడేస్ట్ర సైరంధిని కీచకునింటికి పంపటానికి “ఊం కొడు 

తుంది. ఈ దోషాన్ని సుదేష్ట కావాలని చేయలేదు; వల్లకి వలన (ప్రమాదంలో 

జరిగింది. పంచమాంకంలో ఈ విషయం స్పష్టం. 

సుదేష్ట : నీవు సింహబలుని యింటికి వెళ్ళిన దెందులకు 2 

(దౌపది : తమరు వెష్టమని యాజ్ఞ యిచ్చిరని వల్రకి చెప్పినది. 

సు :నే నట్టనలేదు తల్లీ | 

(దౌ : నేను వచ్చి మిమ్మడిగి నప్పుడు మీరు 'ఊ” అన్నారు. 

సు : నేనప్పుడు మద్యము వలన స్పృహలో లేను. 

ఉత్తరః ఇది వల్లకి వంచన. 

సు : మద్యము |తాగుటవలన గలిగిన మహాపద.”” 

స్పృహలో లేని సమయంలో జరిగిన దోషానికి ఆమె పశ్చాత్తాప పడుతుంది; 

క్షమింపుమని వేడుకొంటుంది. నర్తనళాలలో సుదేష్ట దోషం చేసినా, అది అను 

ద్దిష్టం కావటంచేత దోషంగా భాసించటం లేదు. క్షమాపణతో సరిపోయింది. 

ఆమె ధర్మ శీలం రక్షింపబడింది. వల్లికి అంతఃపురం నుండి బహిష్కరింపబడటం 

ఒక విధంగా సుదేష్ట పా(త్రకున్న దోషాన్ని పరిహరించటం. 

నర్తనకాలలో మత్స్య దేశాధీశుడు రంగ (ప్రవేశం చేయడు కాని, ఆతని 

ధర్మళక్తి సుదేష్టగా, ఉత్తరగా (ప్రత్యక్షమై, అతని వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యాఖ్యా 

నిస్తాయి. అంతఃపుర ధర్మరతా కవచం సుదేష్ట; రాజ్యధర్మ రక్షాకవచం 

ఉత్తర, విరటుని భార్యా పు|త్రికలను చూచినచో చాలును ఆయనను | పత్యక్షముగా 

చూడ నవసరములేదు=అని విశ్వనాథ వారి శిల్పిమయమైన తీర్చు. 

విశ్వనాథ వారి (ప్రతిభ పాండవ పాతలను చిత్రించటంలో పరాకాష్ట 

నందుకొన్నది. మహాభారత పాతలకందె ఈ నాటక పాత్రలు అత్యంత శక్తి 

మంతాలు. ఇందలి వ్యక్తులు శక్తులుగా చితింపబడ్డారు. మాటలు తక్కువ 

సైగలు ఎక్కువ; వాచ్యము తక్కువ వ్యంగ్యము ఎక్కువ; కంకభట్టు మహా 

(పజ్ఞాశాలి. ఆవులించినచాలు | పేవులు లెక్క పెట్టేవాడు. ఫలానుమేయం ఆయన 

సంకల్పం. రాజనీతిలో అపర చాణక్యుడు; ధర్మనీతిలో అపర బృహస్పతి, 

పంచ మాంకంలో కంకభట్టు''[పొద్దుగుంకువట కెల్ట గంధర్వులు వచ్చి 

యామెను రడ&ించుకొందు రనుకొందును అని భావికార్యాన్ని సూచిస్తాడు. ఈ 



నర్తనశాల 195 

మాటలు విన్న ఉత్తర కావిషయం స్పష్టం కాదుకాని, పాఠకులకది ఉత్కంఠా 

వహం అవుతుంది. పాండవుల చర్యలన్నీ ఈ సూతం మీదనే సాగుతాయి. తెల 

వారేసరికి కీచకుడు ఎందుకు సంహరింపబడాలని కంకభట్టు భావించాడో చివరి 

వరకు మనకు కూడా ఆర్థం కాదు. కానీ, నాటకాంతంలో, సైరం|ధి మాటలు 

వలలుని మాటలు కంకభట్టు సంకల్పాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తాయి. 

1. సైరం|ధి మాటలు: 
: (స్వ) ఈమెను నా సందేహ మడిగెదను. కాదట్టే సంబోధించెదను. 

( ప) పాంచాలీ! 

: (స్వ) వీడు మహా మేధావి వలి నున్నాడు. యధిష్టిర చ్మృకషర్షి ఇందు 

కనియే యింత తొందరపడినాడు. 

షి * ఖా 

వ. వలలుని మాటలు : 

“కిచ ; ఎవ(డురా నీవు? 

వల : నేను గంధర్వుడను. 

కీచ : దొంగవేషమేల? నిజము చెప్పుము. 

వల : నేనా? యుధిష్టిర సార్వభౌముని తమ్ముడను భీమసేనుడను. (అని 
కీచకుని చేయి పట్టుకొనును). 

కీచు నాకు తెలియును. 

వల 1 ప పర మరియు( దొంచరగా హరింపబడుచునా వు. 

కిద ; ఛీ! నా కొరకు గ్రీవైవచ్చి పౌరుషమేటికి? 

వల : ఓరి దుష్టుడ! (తెరపడును).”” 

ర్ 

నర్తనశాలలో పా|త్రలెంత శక్తిమంతంగా జీవిస్తాయో, [పకృతి అంత 

భావ వ్యంజకంగా పరిధవిల్లుతుంది. ఈ నాటకం మొత్తం రెండు రోజుల్లో నడిచిన 

తథ. ఆది వర్షర్తువు. మబ్బులు కమ్మటం, ఉరుములు ఉరమటం,  మెసపులు 

మెరవటం, వానధారలు కురియటం, వాన వెలయటం మొదలైన వర్షర్తు శోభలు 

గౌ నాటకాంకాలలో యథానకొ శంగా చోటు చేసుకొంటాయి ఒక్త్ విధ అగా ఈ దిషా 



196 దశరూపక సందర్శనం 

దాంత నాటక వాతావరణ కల్పనకు వర్షర్తువు సముచితమని విశ్యనాథవారి 

సంకల్పం. వివిధ పాత్రల మాటలలో ఈ వర్తర్తు |పశంస వినపడుతుంది. 

“దౌపది: కుడి కన్నదరుచున్నది = ఇది బాగుగాంబట్టిన ముసురే కావలయును.” 

(1పథమాంకము) 

* * * 

సుదేష : మబ్బులు బాగుగా. బట్టినట్టున్న వే. 
ణు ట 6౯ 

సైరంధ్రి : కెంచెము సన్నని తుప్పర పడుచున్నది. (తృతీయాంకము) 

* * * * 

సె: పతి పరిష్వంగమునకయి వడలి యుండి 

కొత్తగా వేసమును గూర్చుకొన్న వధువు 

వలెవినూత్న భావములందు( దొలకులాడు 

వారి బిందుల కన్నీట వర్ష బుతువు'' (తృతీయాంక ము) 

* * * క్ 

కీ: ఈ మేఘము లింత గర్జిల్దు చున్నవి. ఇవి సింహనులా?......... 
.+.అదిగో మెజఖీయుచున్నది. 

డీ జలదకన్యకా! యంద మొలకుచున్న 

సీ జఘన భాగమున రమణీయమైన 

లలిత సౌదామినీ మేఖలానిబద్ధ 

దృష్టి నగు నన్ను గికురించె దేల యిట్లు? 

శార : ఈ మేఘము లెంత దట్టముగా నలముకొన్నవి?...+*. 

క్రీచ : మిత్రుడు వెళ్ళినాడు. వర్షము వెలసినది వలె నున్నది. ఆయినను 

మేఘములు దట్టపు పొగల వలె నాకాశము నందు సంచరించుచు నే 

యున్నది. 

కీచ : “మోహినీ! వానలో దడిముద్ద వయితి 

నీ శిరమ్మున ముసు(గ్రెన నీలవసన 
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మతివ! సౌదామినీ వల్లి నా వరించు 
చిలుమొగిలు రీతి నందమ్ము చిందుచుండె. 

ఆకసమున నా సౌందర్యము; ధారుణీతలమున నీ సౌందర్యము.” 

(చతుర్థాంకము) 

* * * 

సుదేష్ట : ఏమి వింతలు రానున్నవో! మఅల మేఘములు మూసికొని వచ్చు 

చున్నవి. (పంచమాంకము) 

* % శ * 

కీచ : వర్షము రాదు గద దారిలో? 

బార; ఏమో! 

కీచ : రాదు; ఆకాశము చూడుము, నిర్మలముగా నున్నది. (వష్టాంకము) 

* * * 

కీచ: ఏమి? నీ మొగమున విషాద మేఘములు విచ్చిపోయినవి. 

(దౌ: వర్షాకాలము పోయినది. 

విశ్వనాథ కల్పించిన మేఘాలు విషాద మేఘాలని ఆయనే సూచించారు. 

విషాదాంత నాటకంలో వాతావరణం భావపోషకం. విశ్వనాథ వర్షర్త వును 

పాత్రలచుట్టూ, పాతల భావాల్లో. పాతల మనోగతుల్లో, సన్ని వేశాల్లో చితించ 

టమే కాక కాలసూచనకూ కథార్థ సూచనకూ వ్యంజనళ క్రిగా వాడుకొన్నారు. 

మచ్చుకు ఓక ఉదాహరణం: 

వల : ఇంతవానలో సీవెట్లు వచ్చితివి ? 

సై : పైటకొంగు నెత్తిమీద వై చుకొని. 

వల : (కొంగు స్పృశించి) తడిముద్ద యెనది, 

తడిసినదా? fy 
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వల : అవును. 

సె: దేనితో? 

వల : వర్షపు నీటితో. 

సై : వర్షపునీరని యెట్టు తెలియును ? 

వల: మరి దేనితో? 

సై : దుష్టుండగు కీచకుని నెత్తురుతో. 

వల : వాడు చచ్చినాడు. (తెరపడును). 

6 

న ర్తనళాల రచనలో కొట్టవచ్చినట్లు కనపడే లక్షణాలు మూడు: 1. సం[గ్ర 

హంగాను, శ క్రిమంతంగాను, వ్యంగ్య సుందరంగానూ ఉండే సంభాషణలు, 

2. భావ స్ఫోరకంగానూ, మనోవస్థావ్యంజంగానూ, మనోహర రతీవై భంగానూ 

ఊడి, భావకవితాచ్చాయలను సంవదించుకొన్న పద్యరచన. తి. నాటక రచనా 

శిల్పంలో నాణెమైన భాఏ కథార్ధక వ్యంజక రచనా శిల్పం. 

f భావికథార్థవ్యంజక సంభాషణకు ఉదాహరణం : 

(దౌ * నలగి బటలు కటుకొని రావలయును. 
౧ ద 

(దౌ: చీకటిలో గలసిపోవుటకు. 

: ఇంక నేను వెశ్లెదను. 

దౌ: అవును. ఎవరై న( జూచెదరు. 

క్రీ : మాట తప్పవుగదా? 
దౌ: (పాణములు పోవలయును. 

క్రి; (నిష్క మణ). (స ప్తమాంకము) 

2. రమణీయ కవిత : 

“చాల తొందరలో పైట జారిపోయి 

కడగి దింపిన తెరచాప కరణి నుండె 



8. 

వల : 

(దొ ఫి 

క వల : 

(దౌ: 

వల : 

(దౌ: 

వల : 

[దౌ 
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భీతి/గొను (పయాణీకులరీతి( ద్ద 

డిల్లి పోయెడు కుచములు పెల్లు కల(గి.”” 

మానసిక అవస్థావ్యంజక మైన సంభాషణ కవిత 

“ఏనొక మహాపదంబోధి నీదులాడు 

చుంటి నా [పాణములును నాయొద్ద లేవు 

వా! మనోహరులార! నే నజచి యజచి 

చావ వలసినదేన ! యీ జనుని వలన.” 

సురుచిర సంభాషణలకు : 

పాం చాలీ! 

((పవేశించి) చచ్చినాడా ? 

ఇంకను గాలేదు. 

ఇందా(కనుండి యేమి చేసితిరి ? 

చమత్కారము. 

అవును. మీకు చమత్కారమే. 

దేవీ! కోపగించకుము. 

: వా( డభినవ దుశ్శాసనుడు. 

వల : 

: కొత్తగా స్రీ లెప్పు డయితిరి ? 

: మాతమ్ము డజ్ఞాతవాసమువకు మొదట, నేను జివర, 

కాని మిక్కిలి రసికుడు. 

: అజాతవాసము కావచ్నినదా ? 
ణో లు 

: ఆ(. అందుకనియే నీకీ శుభము. ఇది దుర్యోధన దుశ్శాసనుల రాబోవు 

మహావధకు( జూళిక. 

. యుద్ధములందు మీయీ మహోత్సాహమే మిమ్ము విజయులను జేయు 

చున్నది. 
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వల : విజయుడు మా తమ్ముడు 

(దౌ : అవును. అర్జునుండు జయించువాడు. మీరు సాక్షాత్తు ఆయమే యవ 

తారమెత్తిన మూర్తి. 

వల : ఇదిగో, ఇప్పుడే వానిని వధించితిని.”” (నవమాంకము) 

ఏ 1పమాణముతో చూచినను “నర్తనశాల ఉత్తమ విషాదాంత నాటకము. 

ఈ నాటకము చదివినచో పాళ్చాత్య విషాద నాటకము వలె పఠితల ఆంతః 

కరణాన్ని స్పృశించి కెథార్సిస్ను అనుభవింప చేస్తుంది. కీచకుని పా[త పొందిన 

తాత్త్విక పరిణామ వికాసాన్నీ, సుదేష్ట, ఉత్తర, పాండవ ప్యాతల్లో భాసించే 

ధార్మిన చైతన్యాన్నీ, పాఠకుడు చదివి, (పేక్షకుడు చూచి రసానందాన్ని 
పొందటం జరుగుతుంది. పాశ్చాత్య శిల్పం భారతీయ భూమిక న్మాశయించి 

వెలసిన అపూర్వ నాట్యశాల నర్తనశాల! 





తెటగు ఎదలో తెబగుతనం 
సెట్లవలా పొరొదిన 

ఇబగంటిడలో తబగుదోనం 
om వొలగొలిన 

238 శద్రభజు 
హోన్నల మూన్నార 

నిరంతర క్రుషి 
నయనం ప సక్ నా 

ఉభులాభక్రుగా యవఖారతి ప్రనీబోన్కున్షది 
జన వుగోలంబే 

ye Fre వశ్గనమే 
అ క eB 6 

లంగ తు ఆ నోటు] ను 
వీపైనుత హు మదికి వృపైనంత తక్కవ వెలకు 

౦ తందించుభుకు 
టి  ప్పజనుకున్ల 2 

ర WRoZ em 
కోకీనేం దీదయునా ఇెలగు వున్నకాట ఢీంకగుకు 

నున౦దళం ఢాభ్యము వోౌగంలో కృషి ఇెజ్జాం 
ఆ పదిమంది ప్రున్తకాలలో హ జిక గనె నైనా 

యువభారతి ప్రయళణ హ జక్కటైనా 
జం లనే జ్లాయంలో క చజ్ధాం 

యంరభారటె 
నిహాల్ సోంనబ్దతిక నం 
5, కింగ్స్ఐ, Pr we neh 


